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 *# توبكنعلا ةروس بارعإ

 ١ ملا ©
 لوسرلا عم هرسو ًارس يبن لك عم ىلاعت هلل نا : اهنع ليق فرحألا هذه : َّمَلا ©
 هللا مسا قاعت هللا مسقأ : ليقو .. ةعطقملا فورحلا (447 دمحم ميركلا :

 ىلاعت هللا نا : بلاغلا وهو ًاضيا ليقو .. روسلا لئاوا يف ميحرلا نمخرلا
 فورحلا ضعبب ب ازتجا مث ء« ث . تا. ب .ا: يا مجعملا فورخب مسقأ

 ١ مالك ءاهتناو مالك ءادتبال ةراشا يه ليقو . ضعب نع

 « نققافد زيتا يارا *
 ضام لعف : بسح . ماهفتسا ظفلب بيجعت ةزمه ةزمهلا : سانلا بسحأ ©
 . ةمضلاب عوفرم لعاف : سانلا . حتفلا ىلع ينبم :

 اهنوكف نظب ةقوبسم اهنوك مغر . بصان يردصم فرح : نا: اوكرتي نأ ©
 اذا ةيردصملا «نا» نال . سايقلا يف حجرالا وهو زئاج ةبصان ةلاحلا هذه يف 1

 اهدعب ام نوكيو ةليقثلا نم ةففخم نوكت نا زاج «نظ» لعفلا اهيلع مدقت
 نظب الو ًاقلطم ملعب ةيردصملا !نأ» قبست ال نا اوطرتشا اذهو ًاعوفرم
 اهنم ًالوصفمو ًاعوفرم اهدعب ام نوكي يتلا ةليششلا نم ةفضضملا نع ااتحا

 وحن . ولو دقو يفنلا فرحو سيفنتلا فرح يه ةعبرا فورح نم فرحب

 بيصنم لرهجملل بم عاضم لعف : اوكري . خلا . . نوكيس نأ ملع

 لعاف بئان عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نوتلا فذح هبصصن ةمالعو نأب
 لوؤملا ردصملا وه يناثلا ةيردصملا «نأ» ةلص «اوكرتيا ةلمجو . ةقراف فلالاو

 مهوقل - نينحتمم يأ  نينوتفم ريغ مهكرت اوبسحأ : ريدقتلا نال «اولونقي ْنأ»
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 ' ةلمجلا ريدقت نال . اولوقي نأ اوبسحأو اوبكرتي نأ سانلا بسحأ يأ . انمآ

 ىلع انمآ مهوقل نينوتفم ريغ مهكرت : وه - اوبسحأ  لوخد لبق ةيمسالا
 ريغ مهكرت ةلع يه «اولوقت نأ» ةلمج نا عمو . رقتشمو لصاح ريدقت

 يا لوقلل وا مهلوقل مهكرت : ريدقت ىلع !مهكرت» ربح اهنا الإ نينوتفم
 لوؤملا ردصملا نوكي نا: زوجيو ًالصاح ملوق اوبسحاو (ئاق مهكرت اوبسحا

 رداصملا اذه نوكي وا اولوقي نأب يا ردقم رج فرحب رج لحم يف ؛اولوقي نأ»
 .بسح يلوعفم دسم ًاداس بصن لحم يف «اوكرتي نا) رخآآلا .لوؤملا ردصملا وا

 ؛ ةعابجلا واوو مولعملل ينبم لعفلاو «اوكرتي نأ» بارعا برعت : اولوقب نأ ©
 لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو 2نا» و . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 , قلعتم رورجملاو راجلاو . اولوقي نال وا اولوقي نا ىلع ريدقتب رج فرحب رج

 . - بارعا يف ركذ امك - بسحب بصن لحم يف لوؤملا ردضملا نوكي وا بسحب

 بنسحأ يأ . مهلوق ةجيتن ىنعمب هل  هلجال لوعفمب ًاقلعتم وا «اوكرتي نأ
 نوكرتي مهنا نايبالاب لوقلا اورهظاو مهتنسلا ىلع ةداهشلا ةملك اورجا نيذلا

 ؟ نينحتمم ريغ كلذب ٠

 - لصتم يمض ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اًنمآ © .

 , لح يف «انمآ» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينيم - نيملكتملا ريمض

 ْ . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن

 بطن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاج واولا : نوثتفي ال مهو «
 : . اط لمع ال ةيفان : ال . أدتبم عفر لحم يف لصفنم زيَمض : مه .لاح

 ريمض واولاو نوئلا توبثب عرفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نونتفي

 . "مهل ريخ عفر لحم يف «نونتفي ال١ ةلمجو . لعاف بئان عفر لح يف لصتم

 ورم ص اسر طلح
َ 2 0 2 

 © َنِنَكفصَيِئآَه نق ِبربْزاَدكط ١
 . نونئتفي الب وا سائلا بسحأب اهدعب ام قلعتم ةيلاح وا ةيفانثتسا واولا : دقلو ©

 : . قيقحت فرح : دق . ديكوتلل ءادتبالا مال ماللا

 داك



 ريمض انا و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نيذلا انتف ©

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا ٠ لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتتم

 . نيذلا انحتما : ىنعمب . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع

 نيذلا : ريدقتب ةفوذحملا لوصوملا ةلصب :قلعتم رورجمو راج : مهليق نم ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبتاغلا ريمض «مه» و مهلبق نم اوناك وا اودجو
 مهباصا ام وحن نتفلاو نحملا نم مهباصا دق مهلبق ءايبنالا عابتا نا : ىنعمب

 . اوريصفق

 عراضم لعف : نملعي . ديكوتلا مال ماللا . ةيفانئتسا ءافلا : هللا نملعيلف ©

 نم ال لحم ال ديكوتلا نونو ةليقثلا ديكوشلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . بارعالا

 . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا لع ينبم لوصرم مسا : اوقدص نيذلا ©
 ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اوقدص
 ال لوصوملا ةلص ؛اوقدص# ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 . نايبالا يف اوقدص نيذلا ناحتمالاب وا نملعيلف يا . بارعالا نم امل لحم

 «اوقدص نيذلا هللا نملعيل» ىلع واولاب ةفوطعم : نييذاكلا نملعبلو ©

 : نيبذاكلا . هناحبس هللا يا وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض «نملعي» لعافو

 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هئال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعقم
 قداصلا نزيمتيل يا . ناييالا يف نيبذاكلا ىنعمب . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 يا . مهيف هملع بسحب مهيزاجنلف مهنملعتل ريدقتب وا . بذاكلا نم مهنم
 . نيبذاكلا نبقاعيلو اوقدص نيذلا نبيثيل

 ن توتا وين ومي نربي ع

 بسحأل» ماهفتسا ةزمهب ةقوبسم اهنال ةلصتم ةفطاع : مأ : نيذلا بسح مآ ©

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بسح . ةيناشثلا ةميركلا ةيآلا يف ؟«سانلا

 نوكت نا زوجيو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا

 دلالال



 ش فرج يا «لب» ىنعمب ةعطقنم ةفطاع «مأ) نوكتو «ردق» ىنعمب (بسحال

 . لوالا نابسحلا نم لطبأ نابسحلا اذه نا اهيف بارضالا ىنعمو . بارضا
 . يتا ال هنا نظي ذعر هتايال نحشييال هنا ردقي كلذ نال : يرشخغعزلا لاق

 . هيواسمب

 تارعالا نم اه لحم ال لوص دسلا نولمعي . بارعالا نم ا لحن ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : تاكدسلا 0

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعي
 , ةجتفلا نم الدب ةرسكلا هيصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تائيسلا لعاف

 - هلم ةفصلا تلح فوصوملا بوصتنملا

 | ريمض هانا و . ةيناشلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعاو تحرش : انوقيسي نا«

 . الف انوتوفي نا : ىنعمب . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 ' يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب : اهدعب امو ناو .. مهونذب مهيزاجن نا ردقن

 | نيلوعفملا دسم دس هيلا دنسمو دئسم ىلع لمتشم «نأ» ةلص نال !بسحلا

 . ةنجلا اولخدت نأ متبشح مأ : ىلاعت هلوقك

 . «نيئبا لعقلا ىنعمب هلال مذلا ءاشنال حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : ام ءاس ©

 ٍ .رتتسملا (ءاس» لعافل زييمت بصن لحم يف !ءيشا ىنعمب ةركن : ام. همكحبو

 (ءانسال لعاف عفر لح يف نوكسلا لع ًايئبم ًالوصومأ سا (ام» نوكت وا

 : مهمكح هنومكحي يذلا سئب ؟ب وا اذه مهمكح هنومكحي ايكح سئب : ىنعمب

 8 ما ١ . هنال مذلاب صوصخملا فذحف اذه

 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو «نولمعي) بارعا:برعت : نومكحي ©

 0 ميول اوفياء 1 ماوصل أوج نام 4 ه

 . عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم مئاج طرش مسا : نم: : وحرب ناك نم .

 ٠ لعف : ناك . هربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو .ًادتبم

 بم



 ريمض اهمساو . نمب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم صقان ضام
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : وجري . وه هريدقت ًازاوج رتتسم
 ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل واولا
 ةنجلا يف هللا ءاقل بحي ناك نم يا «ناك» رب بصن لحم يف «هللا ءاقل وجري#

 وجري ناكا ةيلعفلا ةلمجلاو . فاخي يا : وجري : ليقو . لاحلا كلت لمأيو

 . لوصوم مسا «نم» نال بارعالا نم اه لحم ال «نم» ةلص هللا ءاقل

 : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هللا ءاقل ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةقاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 . مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : تآل هللا لجأ ناف ©
 : لجا . لعفلاب هبشم ديكوتو فرح نا . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا

 ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . ةحتفلاب بوصنم «نا» مسا

 :تأ . ةقلحزملا  ديكوتلا - ءادتبالا مال ماللا : تآل . ةرسكلا رجلا ةمالعو

 صرقنم مسالا نال ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ

 . ةلاحم ال تآل توملا وهو بورضملا تقولا ناف يا .ةركن 1

 . ادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : وه . ةيفانكتسا واولا : عيمسلا وهو © :

 . ةمضلاب عوفرم هربخ : عيمسلا :

 هنا : ىنعمب ؛وه» أدتبملل ناث ربخ وا . غيمسلل - تعن ةفص : ميلعلا © '

 . مهلارعأب ميلعلا « هدابع لوقل عيمسلا هناحبس

 م 4 16 0 ع دو الزلل جسرا سي

 ١ نمو زد يلي ودب «
 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ناك نم» ىلع واولاب ةفروطعم : دهاج نمو ©

 هسفن دهاج نمو يا «دهاج» لوعفم فذحو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 . هابأت ام ىلع اهلمحو هب رمأت ام اهعنم يف

-- 



 ' لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : هسفنل دهاجي امئاف ©

 ١ لعق : دهاجي . ةفوفكمو ةفاك : امنا . طرشلا باوجل ةطبار ءافلاو مزج

 : :هسفنل ؛ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم
 رج لع يف بئاخل ليس د لصت عسل ءاطاو دهاجيب قلعتم رورجمو راج

 . اهميسا :.هلا . ليلعتلا ىنعمب ب لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : هللا نا ©
 0 . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم

 «ناف ربخ : ينغ .  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : نيملاعلا نع ينغل ©
 رج ,ةمالعو . ينغب قلعتم رورجمو راج : نيملاعلا نع . ةمضلاب عوفرم
 ! ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قلم هنال ءايلا مسالا
 : . نيئكاسلا ءاقتلال «نع» رخآ رسكو درفملا يف
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 ف لع يف تلا لع ينم لوصوم سا نيذلا ٠ ةيئانعسا دارلا : نيذلاو ©

 . احل لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . أدتبم

 ١ لضتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوذمآ
 ْ | . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 ' . اهبارعا برعتو ؛اونمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

  هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 مسالا ىرجم تيرجا ةفص اهلصا ةملكلاو . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 | مسالا لمع ةفصلا تلحف . تاحلاصلا لامبعألا : : ىنعملا نأل بوصنلا



 - نيذلا  أدتبملا ربخ عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهتائدس مهنع نرفكنل ©

 ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نرفكن . ديكوتلل ماللا أ

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو بارعالا نم اهل لحم ال يتلا ةليقنلا

 راجلاو نعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه) و . رج فرح : نع . نحن

 ؛مهل و «تاحلاصلا» بارعا برعت : مهتائيس . نرفكنب قلعتم رورجملاو

 . تائيسلا

 ريمض «مها و . اهبارعا برعتو «نرفكن» ىلع واولاب ةفوطعم : مهنيزجنلو ©

 -ردصملا نع بئان وا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : نسحأ ©

 وأ . نسحالا ءازجلا مهتيزجنلو : ىنعمب . هعون نايبل  قلطملا لوعفللا

 . مالسالا يف مهايعا ءازج نسحأ

 ريدقتلا يف وهو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا“: يذلا ©.

 ةلمجملاو . يذلا ءازجلا نسحأ : يا فوذحملا فوصوملا لغ تلح ةفص

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص هدعب ةيلعفلا

 ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : نولمعب اوناك ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب عوفرم عراضم
 دئاعلا اطومعم فذحو «ناك» ربخ بصن لحم يف «نولمعي» ةيلعفلا ةلمجلاو

 . هتولمعي يا لوصوملا ىلع

 نامه ناك هي لوول ادبعوو 1

 © ن1 طيف

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىصو . ةفطاع راولا : ناسنالا انيضوو ©

 اا



 ١ . انزماو ىنعمب  عاطملا دحاولا ريمض - لصتم ريمض هان» و . انب هلاصتال
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم .:ناسنالا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ايلا مسالا رج ةمالعو انيصوب قلعتم رورجمو راج : ًانسح هيدلاوي ©

 ' . ةفاضالاب رج لح يف - بئاغلا ريمض - لصتتم ريَمض ءاهلاو . ىتثم هلأل

 : ريددقتب وا ًانسح اهل يتأي نا هريدقت رمضم لعفب هب لوعفم : ًانسح
 : يأ «ائيصوأ) ىنعم ىلع بوصنم وه وا ًائسح هيدلاو ءالياب وا ءاتياب هانيصوو
 ردصللا ىلع ًابوصنم نوكيف .نسح اذ ًالعف ىنعمب ًافورعم يا ًانسح امهوأ انلق

 .  قلطملا لوعفملا

 طرش فرح : نا . انلقو يا رمضم فوطعملاو ةفطاع اواولا : كادهاج ناو ©
 ' نإب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :٠ كادهاج . مزاج
 لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيبئاغلا ريمض - لصتم ريمض فلالاو
 | بصن لح يف حتفلا لع ينبم - بطاضملا ريم - لضتم ريمض فاكلاو

 ْ . هب لوعفم

 ' نآب بوضنم عراضم لعف : كرشت . ليلعتلل رج فرح ماللا : يب كرشتل ©

 ًايوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو :ماللا دعن ةرمضم
 ! «يب كرشت» ةلمجو .' كرشتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راجأ : يب . تنا هريدقت
 اهذعب امو ةرمضملا «نا» و . بارعالا نم اهل لحم ال ةرمضملا «نا» ةلص

 : ىنعمبأ كادهاجب :قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج: لم يف ردصم ليوأتب
 . يب كرشلا ىلع كالمح

 ل يف نوكسلا ىلع ينبم «يشا ىنعمب ةركن : ام: ملع هب كل سيل ام ©

 | يتبع صقان ضام لمف : سيل ..ًائيش يب كرشتل ؛ ىنعمب هب لوعفم بصن
 ادار . مدقم سيلا ربخب قلعتم رورجتو راج : كل . حتفلا ىلع
 ':ةقلاب عوق رخؤم ةرسلا مسا : ملع . «سيل» ربخب قلعتم رورجمو
 : كل.-سيل» ةلمجو . مولعملا يفن ملعلا يفنب دارملاو . هتيطإب كل ملغ ال ىنعمب

 يب كرشتل : ىنعمب «ام» فوصوملل  تعن  ةفض !بصن لحم يف «ملع هب

 هس ا15-



 نإ انلقو يا . ناسنالل ةبطاخملاو . ميقتسي الو اهلا نوكي نا حصي ال ًائينش

 . ناسنالا اهيأ كادهاج

 ءافلا . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : امهعطت الف ©

 موزجم عراضم لعف : امهعطت . ةمزاج ةيهان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو

 نينكاسلا ءاقتلالو ًافيفخت ءايلا تفذحوأ هرخخآ نوكس همزج ةمالعو الب

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . ةينثتلل «هام١ و . هب لوعفم بصن

 ًادتبم : مكعجرم . مدقم ربخب قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : مكعجرم يلإ © '

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءىبنا . ةيفانثتسا ءافلا : مكئينأف ©

 - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض :

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ءىبنأب قلعتم رورجمو راج : متنك امب ©

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف. : متنك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا 1

 ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 ةلمجلاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع

 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعت متنك» ةيلعفلا

 عوفرم عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نولمعت ©

 لوصوملا ىلا دئاعلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 . هنولمعت : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 2 ١ در م _ ورا ر 77 , 1

 © َنيَِضو مملح ِعيَصايعووْماَءَندَو 4
 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . «نلخدن» لوعفم بصن لع

 دكا



 : نيونتلا نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هلال ءايلا مسالا رج ةمالعو

 . درفملا يف ةكرحلاو

 نياّيلادف لحجم ىذوأ كيو ل ٠١
 ا 2 ا كك أ 251 5 2

 »2 يفوح ةضوايص

 0 2 يضل رو لع ف ةيعسلا لع يم لوصوم مسا + نس .مدقم

 ا . بارعالا نم اخ لع ال هتلص دعب ةيلعفلا لجلاو

 . هزيدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي ©

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف هدعب ةلمجلاو . وه

 - لضتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هللاب .انمآ ©

 ظفللا دزقم «نم» نال عمجلا ةغيصب ريمضلا ءاجو . انمآب قلعتم ميظعتلل

 مهءاسلب نولوقي نيذلا سانلا نمو : انه ريدقتلاو . ىنعملا عومجم
 طرشلا ئنعم نمضتم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا : ةيفانثتسا ءافلا : اذاف ©

 . ةباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ
 لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : هللا يف يذوأ ©

 ٠ قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا يف . وه هريدقت ازارج هيف رتتسم ريمض

 00 3 هللاب انمآ : هلوق ابيسي يذوا : ىتعمب . يذوأب

 1 ال مزاج نيغ طرش باوج اهدعب امو ةيلعفلا ةلمجلا : سانلا ةنتف لعج ©
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 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةنتف . وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم

 : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : سانلا .ةحتفلا

 . سائلا ىذا

 لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : هللا باذعك ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : باذع . فاضم وهو ناث هب ا

 ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل وا .فاضم وهو ةرسكلا

 مغر هللا باذعو سانلا ىذا نيب ىواس : ىنعمب . ةرسكلا رجلا ةمالعو

 . مهنيب ريبكلا قرافلا

 . ب ةنذؤملا ماللا  مسقلل ةتطوم ماللا . ةفطاع واولا : رصن ءاج نئلو ©

 يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . مزاج طرش فرج :نا

 ؟رصن ءاج نا» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لغاف : رصن . نإب مزج لحم

 . بارعالا نم اهل لحم ال هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ءاجب قلعتم ميظعتلل رورجتو راج : كمر نم ©

 . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 باوجو بارعالا نم ال لحم ال فوذحملا مسقلا باوج ةلمجلا : نلوقيل © .
 مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا

 ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح ىلع ينبم عراضم لعف : نلوقي .ردقملا

 ةعامجلا واوو ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتا نونلا فذح ىلع هئانب ببسو

 نونو لعاف عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا

 . بارعالا نم اهل لحم ال ديكوتلا 1

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف ةلوؤملا ةلمجلا : مكعم انك انا ©

 ريمض - لصتم ريمض «ان» و . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا

 ةيلعفلا ةلمجلاو . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : انك . اهريخ عفر لحم يف اهدعب

 يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال



 . وهوأ ناك ريخب قلعتم ناكم فرط : مكعم . ةناكا مسا عفر لحم

 . ةبحاصملاو عامتجالا ىلع ًالاد ًافاضم ًافرظ لمعتسا مسإ وه ليقو .فاضم
 0 فاكلاو «ناكا ربخب ًاقلعتم رورجمملاو راجلا نوكيف رج فرح نوكت نا زوجيو
 ميلاو ةفاضالاب رج لح يف ضل ىلع يبن نيبطاخملا يمض - لصتم ريمض

 ' . مكنيد يف مكل نيرصانم انك : ىتعمل ٠ روكذلا عمج ةمالع

 1 نا راكنال اولا لع تلخد ماهفتسا ظفلب راكتا ةزم ةزمهلا : هللا سيل وأ ©
 ؛ لعف .: شيل . قايسلا ديفي رمضم لعف ىلع ةفطاع : واولا . ةهبش عقت
 ش . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : هللا ٠ حتفلا ىلع ينبم صقان ضام

 ٠ الحم بوصنم ًأظفل رورجم مسا : ملعا . ديكوتلل دئاز رج فرح ءاببلا : ملعأب ©
 ا نم الدب ةختتفلا رجلا ةمالعو دئازلا رجلا فرحب ًاظفل 'رجو «سيلا ربخ هال
 نزوبو - لعفأ - ليضفت ةغيص - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هئال ة ةرسكلا
 نم نيملاعلا رودص يف اهب ملعأ هناحبس هنأ نع ءالؤه لفغأ : ىنعمب . لعفلا
 أ . قافتلا نم مهسفنا مه مهرودص يف اهب نيلاعلا

 ىلغ ينبم لوصوم مسا : ام . ملعأب قلعتم رورجيو راج : رودص يف امي ©
 رْمضُمب قلعتم رورجبو راج : رودص يف ٠ ءابلاب رج لحم يف نوكسلا
 «نيملاعلا رودص يف رقتسا» ةلمجو . رودص يف رقتسم وه وا رقتسا :هري ريدقت

 . بارعالا .نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 عمجب قحلم هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجج هيلا فاضم : نيملاعلا لل

 .٠ درفملا يف ةكرحلاو نيوتتلا نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا

 ١١ ينكر لعلوم 5 ادارملعَيَو ©

 . ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 سا



 اضف ويساعد وكرار ١"
 ا 39 -_

 © َقوذَكل إدكو ملك َنإمحْماََو
 : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانثتسا واولا : نيذلا لاقو ©

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 ينبم ضام لعف يهو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : اورفك ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف ريمض واولاو مضلا ىلع

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : اونمآ نيذلل ©

 بارعا برعت : اونمأ . لاقب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم
 .؛اورفك»

 :اوعبتا . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : انلييبس اوعبتا ©

 واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف

 بوصنم هب لوعفم : ليبس . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ىلع ىنبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «ان» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 موزجم عراضم لعف : لمحن . رمالا مال ماللا . ةفطاع واولا : لمحتلو ©

 هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخخا نوكس همزج ةمالعو ماللاب
 مهسفنأ اورماو مهنيد يف اهيلع اوناك يتلا مهتقيرط عابتاب مهورما يأ . نحن
 ناذه عمتجيل اوداراو رمالا ىلع رمالا فطعف ةمايقلا موي مهبونذ لمحب
 قيلعت ىنعملاو . مكاياطخ لمحت ناو انليبس اوعبتت نا لوصحلا يف نارمالا

 انلمح انتقيرط اوعبتت نا ريدقتب  رمالا - بلطلا باوج يا عابتالاب لمحلا
 . مكبونذ مكنع

 فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكاياطخ ©
 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو رذعتلل

 اال



 ا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 ؛ ةغل ف «لميلا ةلزنمب ةيفان : ام . ةيفانتتسا واولا : نيلماحب مهامو ©

 '  نييئاغلا :ريمض - لصفنم ريمض : مه . ميت ةغلب اط لمع ال ةيفانو زاجحلا

 ' : نيلماحب . ةيناثلا ةغللا ىلع أدتبمو ىلوالا ةغللا ىلع «ام» مسا عفر لحم يف

 ةغللاب ىلع ًالحم بوصنم ًاظفل رورجم مْسا.: نيلماح . دئاز رج فرح ءابلا

 ًاظفل مسالا رج ةمالعو ةيناثلا ةغللا ىلع «مها ربخ هنال الحم عوفرم ىلوالا

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نع ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلا

 ةرسكلا مسالا رج ةمالعو نيلماحي قلعتم رورجمو زا :؛ مهاباطخ نم ©6

 ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)و رذعتلل فلالا لع ةردقملا

 . مهبرثذ يأ مهاياطخ نم مهنع نيلماحب مه امو : ىنعمب
 هلال الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : ءيش . دئاز رج فرح نم : ءيش نم ©

 . «نيلماح» لعافلا مسال هب لوعفم

 ريمض «مه١ و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: نويذاكل مهنا ©

 ةلمج نم لدب يا نوبذاكل مهنأو ىنعمب ؛نأ) مسا بصن لحم يف نيبئاغلا

 0 نوبذاك 7  ةقلحزملا _ديكوتلا مال ماللا : 0: نويذاكل . «نيلماحب مهامال

 . دزفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «نا) ربخ
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 اعدم 1م 1 مج ١
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 ينبم عراضم لعف :' نلمحي .' ديكوتلا مال ماللا . ةيئاأسا واول : نلمحملو ©

 نونلا فذح ىلع هئانب ببسو ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح ىلع

 : نون عم ةئكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو ةليقثلا دنيكوتلا نوئب هلاصتا

 ال ديكوتلا نونو . اهيلع ةلاد ةمضلا تيقبو :لعاف عفر لخم يف ةليقثلا ديكوتلا
 ١ . (بارعالا نم ا لحم

 م6



 نييئاغلا ريمض «مه» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مهلاقثآ ©

 ام يأ مهسفنأ لاقثأ رافكلا ءالؤه لمحيلو : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف

 . ماثآلا نم هوبكترا

 «مهلاقثأ» ىلع ةفوطعم : ًالاقثأ . ةفطاع وارلا : مهلاقثأ عم ًالاقثأو ©

 يتلا اياطخلا ريغ ىرخا ًالاقثأ يأ . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم

 لاقثأو يأ مهالض يف ًاببس اوناك نيذلا لاقثأ يهو اهلمح نينمؤملل اونمض

 ةرمضم ةفصب قلعتم بوصنم ناكم فرظ : عم .مهودلق نم هبكترا ام
 هيلإ فاضم : لاقثأ . فاضم رهو مهلاقثا ريغ ىرخا ًالاقثا يأ ًالاقثأل

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 . ةفاضالاب

 ةعامجلا واوو اهبارعا برعتو «نلمحيلا ىلع واولاب ةفوطعم : نلئسيلو ©

 قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم  نامز فرظ هيف لوعفم : مري : ةمايقلا موي ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 «اما و رج فرح نم : هلصاو نلجسيب قلعتم رورجمو راج : اوئاك امع ©

 صقان ضام لعف : اوناك . نعب رج لحم يف نركسلا ىلع ينبم لوصوم مسا 0

 اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم
 . ةفراف فلالاو

 عرفرم عراضم لعف يهو «؟ناك» ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نورتفي ©
 اوناك» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نورتفي

 يا هنورتفي اوناك امع : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم

 . ليطابألاو بيذاكألا نم هنوقلتخي
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 أمنيين ىذا حيين 601 دك لع
 5 نوم موناقوُلا هَل صر 2

 .. ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةفطاع وارلا : ًاحون انلسرأ دقلو ©
 «ان»'و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . قيقحت فرح

 ,هب لوعفم : ًاحون . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 هطشوا نالو هتفخل هتمجع مغر فرصناو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ش . نكاس

 أ ٍللئاغلا زيمض - لصتم ريمض ءاهماو انلسرأب قلعتم رورجبو راج : هموق ىلا ©

 . ةفاضالاب رج لح يف

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ثبل . ةفطاع ءافلا : مهيف ثبلف ©

 ريمض (مه) و . رج فرح : يف ٠ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 .٠ ثكمف ىنعمب ثبلب قلعتم رورجملا راجلاو . يفب رج لحم يف نيبئاغلا
 | ةيفرظلا ىلع بوصنم ثبلب قلعتم هيف لوعفم  نامز فرظ : ةنس فلأ ©

 .ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةنس .:فاضم وهو ةحتنفلا هبصن ةمالعو

 : : . ةنونملا ةرسكلا هرج ةمالعو

 :بوصنم الإب ىنعسم : نيسخ . ءانتسا ةادأ : الإ : ًاماع نيسمخ الإ ©

 ”بوصنم زييمت : ًاماع . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنال ءايلا هبصن ةمالعو

 .ًابنجت ماع ٍناثلا يفو ةنس لوالا يف ركذف نيظفللا نيب فلو دقو . ةحتفلاب

 ,يف بانتجالاب ريدج دحاولا مالكلا يف دحاولا :ظفللا ريركت نال « راركتلل

 . ميظعتلا وا ميخفتلا دصقل عقو.اذا الا ةغالبلا ملع

 , مهيف ثكمف : ىنعمب فوذحم ببسلاو ةيببس ءافلا : نافوطلا مهزخأف ©

 هللا لسرأف يا نافوطلا مهقرغأف هوبذكو هل اوعاصني ملف قحلا ىلا مهوعدي
 «مه) و . حتفلا ىلع ينبم ضام لغف.: ذححأ . مهقرؤغأف نافوطلا مهيلع

 سكك



 عوفرم لعاف : نافوطلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 . ةمضلاب

 . لاح بصن لحم يف هدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نوملاظ مهو ©
 ربخ : نوم اظ . أدتبم عفر لحم يف  نيبئاغلا ريمض - لصفنم ريمض : مه

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هلالو واولاب عرفرم «مه»

 ١ كا 172 07 ور 0

  1تلح دا ءاَهما سوة بو همك ©
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يجنا . ةفطاع ءافلا : هائيجتاف ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف حون ىلع دوعي  بئاغلا ريمض - لصتم

 هانيجنا يف  ءاحملا  بئاغلا ريمض ىلع واولاب ةفرطعم : ةنيفسلا باحصاو ©

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةنيفسلا . ةحتفلا اهبصن ةمالعو هلثم ةبوضنم

 . ةنيفسلا يف هعم ناك نم انيجناو يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو

 دوعي نوكسلا ىلع ينبم ريمض «اه» و ؛هاتيجنأفت» بارعا برعت : اهانلعجو ©

 . ةصقلا وا ةثداحلا وا ةئيفسلا ىلع

 راج : نيملاعلل . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : نيملاعلل ةيآ ©
 قحلم هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو (ةيآ) نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نوتلاو ماسلا ركذملا عمجب

 2 ىو 3 20 راو مر وص 2 7 اا

 مكن ارح جل د هوعتأو هللا او ديعاد للا ذِإ مهر ١
 ه2

 ع 2#
 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ًاحون انلسراو» ىلع واولاب ةفوطعم : ميهارباو ©:

 5١ل



 ةميركلا ةيآلا يف «هانيجنا» يف بئاغلا ريمض ىلع ةفوطعم وا ةرشع ةعبارلا
 0 هك هديب رصف لعشإ ةيوصم و ةدياصلا

 ْ . فيرعتلاو

 لدي وهو مهاب نم دب بصن ل يف نركسلا لع يتب مسا : ذإ
 ' , نامز فْرظ يه وا'«ركذا رامضاب ؛ميهاربا» ةملك بضن ردق اذا .لاتشا
 ' تفظع اذا. . انلسرأب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح# ىنعمب

 | نسلا نم غلب نيح هانلسرا ىنعمب , (ًاحون انلسراو» ىلع «ميهاربا» ةملك

 ْش . .مهحصنو هموق ظعول .الهؤم: هلعج ًاغلبم ملعلاو

 ! . «ذا» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هموقل لاق ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم:ضام لعف : لاق
 2 ئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو لاقب قلعتم رورجمو راج : هموقل .وه

 ا . ةفاضالاب رج لحم يف

 ١ . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هللا اوديعا ©

 . ةسمخلا لاعقالا نم هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اودبعا
 ' : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلالاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 : لصتم ريمض ءاهلاو . اهبارعا برعتو «اودبعا» ىلع واولاب ةفوطعم : هوقتاو ©
 . هوفاحخو وا هورذحاو ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

 دعبلل مالا . ادتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ: مكلذ ©
 . عمجلا ةمالع ميملاو باطخلل فاكلاو

 ريخب قلغتم رورجمو راج : مكل . ةمضلاب عوفرم «مكلذ» ربخ : مكل ريخ ©

 . مكل لضنأ يا 0 مس

 ا الك كرس لا مفرلا يمشي هلاصتال نوكسلا

 حر



 «ناك» مسا عفر لحن يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض

 ناك نا يا . هانعم مدقتل طرشلا باوج فذحو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . مكل ريخ هنا متملع مكل رش وه امن مكل ريخ وه اب ملع مكيف

 عوفرم عراضم لعف يهو ١ناك» ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوملعت ©:

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب

 د 2 3 بيس تس يع مم -_

 و دين فوتو وأ مانو زدت كاقإ 17
 و 0 ا

 5220 اول كو 157 رئاوضقلتاو

 © نوحي ءلاوْوفأَو
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 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودبعت . ةفوفكمو ةفاك : نوديعت امئا ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمضض واولاو

 هيلا فاضم : هللا . نودبعتب قلعتم رورجمو راج : ًاناثوا هللا نود نم «

 بوصنم هب لوعفم : ًاناثوا . ةرسكلاب رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظحتلل رورجم 3

 . رجح نم ًامانصأ نودبعت متنأ املا موق اي ىنعمب . حلا هبصت ماو

 ىنعمب اهبارعا برعتو هآناثوا نودبعت» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاكفإ نوقلختو «

 . ايذك يا اكفا نورتفتو

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نيذلا نا ©

 . «نا» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . تبرعا : هللا نود نم نوديعت ©

 لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو . 2

 . هللا نود نم مهتودبعت نيذلا نأ : ريدقتلا .

 ةيفان : ال . «نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًاقزر مكل نوكلمي ال

 راج «مكل» و «ًاناثوا نودبعت» بارعا برعت : ًاقزر نوكلمي . ال لمع ال :

 د15



 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . نوكلمي الب قلعتم رورجمو

 نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوغتبا . ةيفانئتسا ءافلا : اوغتياف ©
 فالاو لعاق عقر لحم يف لصتم ريمسف واولاو ةسمخلا لاعشالا نم هعراضم

 . اوبلطاف : ىنعمب ةقراف

 : ةمالغو اوغِتباب قلعتم :ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكف فرظ : قزرلا هللا دنع ©
 ؛ ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم ئهو ةجتفلا هبصن
 ' هبضن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : قزرلا . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب

 ال ىنعمب «ًاقزر» ةركتلاف ةفرعم.مث ةركن ةملكلا تدرو دقو . ةحتفلا

 . هلك قزرلا ىنعمب ؛ «قزرلا» ةفرعملاو . قزرلا نم ًائيش مكوقزري نا نوعيطتسي
 0 أ قزارلا وه هللا نال

 «اوعتبا» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم ناتلمجلا : هل اوركشاو هوديعاو ©

  لوعقم بصت لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءافاو ٠ اهبارعا نايرعتو
 ! . اوركشاب قلعتم رورجمو راج : هل .

 لعف : نوعجرت . نرعجيتب قلعتم ميظعتلل رورجو راج : نوعجرت هيلا ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم
 ا ' 2. همعنا ىلع ركشلاو هتدابعب هئاقلل اودعتساف ىنعمب لعاف:بتان

 08ه ١ ية مي تب بقا نو 4/١

 لعفأ : اونذكت . مزاج طرش .فرح : نا . ةيفانئتسا واولا : اويزكت د ناو ©

 ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو ناب موزجم طظرشلا لعنف عراضم

 : ىنعمب ؛مولعم هال اطوعفم فذحو ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . مكبيذكتب يننوزضت الف ينوبذكت ناو

 ' لحن ايف ءافلاب نرتقم دقب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : مهمأ بذك دقف ©

 نال لعفلا ركذ دقو ةمضلاب عوفرم لعاف : ممأ . حتفلا ىلع ينبم ضام

 تو م



 . لوعفملا فذحف مهلسر مما تبذك دقف : ىنعمب ٠ موقلا ىتعمب ب «ممالا»

 هل'نايب وهو لوعفملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : مكليق نم ©

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو

 . نوكذلا

 ىلع . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا : لوسرلا ىلع امو ©

 .' مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج :لوسرلا

 عوفرم رخؤم أدتبم : غالبلا . ال لمع ال رصح ةادا : نيبملا غالبلا الإ ©

 . نيبلا حضاولا غيلبتلا الا لوسرلا ىلع

 3 2000 ه4 ور د

 © دس ءااككإ 11 يل يئن
 فرح : ل . ةدئا واولا . ماهفتسا ظفلب ريرشت ةزمه ةزمهلا : اورب مل وأ ©

 فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوري . بلقو مزجو فن

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نؤونلا

 فيك : اوريل هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : قلخلا هللا ءىدبي فيك ©

 عراضم لعف : ءىدبي . لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا 1

 : قلخلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم

 . ءايشالا قلخ هللا عدبي فيك : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هديعي . فطع فرح : مث: هديعي مث ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 وأ «؟ءىدبيا ىلع ةفوطعم «هديعي» ةلمجو . هب لوعفم بضن لحم يف مضلا

 فطعلا اذه ناك ناو «قلخلا هللا ءىدبي فيك اوري مل َوَأ» ةلمجلا ىلع ةفوطعم

 اهعوقوب ىلاعت هللا رابخاب اهنأ الإ دعب عقت مل يهو ةيضاملا ةيؤرلا يف لخد دق
 . دهوشو يؤر ام ةلماعم تلموعف ةيئرملا ةعقاولاك نوكت

- 580 



 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : كلذ نا ©
 1 . باطخلل فاكلاو دعبلل.ماللاو «نا» مسا ٍبصن لحم يف نوكسلا

 «نإ» ربخ»: ريسي .'6نا» ريخب قلعتم ميظعتلل رورجو راج : ريسي هللا ىلع ©

 . طيسب لهس ءىش هللا ةردق ىلع كلذ نا : ينعمب ةمضلاب عوفرم

 ل ا ل ا ب فل كال ير لق

 . تنا هريادقت ًابوجو هيف رتتسم

 .- لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ضرالا يف اوريس ©
 اهريس كاموقلا ميهاربا اي. لق يا ٠ هيوقل ميهاربا هاكح هللا مالك ةياكح يهو

 ' 3. ةقراف فئالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمسخلا لاعنالا

 : 0 . اوريسب قلعتم رورجيو راج : ضرالا

 ةيماهفتسالا ةلمجلاو. . اهبارعا برعتو «اوريس» ىلع ءافلاب ةفوطعم : اؤرظناف ©

 : . اورظنال هب لوعفم بصن لحم يف هدعب
 :أدب ٠ لاخ بصن لحم ين حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : قلخلا أدب فيك ©

 هللا يا وه هريدقت ناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 : . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قلخلا . هناحبس

 . عث اهلصاو مدعي ةيمسالا ةلمجلاو . فطع فرح : مث: ءىششي هللا مث

 ةميركلا ةيآلا يف كلذ ببس حرش دقو «قلخلا أدب فيك» ىلع ةفوطعم.ءيشني

 ٠ . :ةمضلا عفرلا ةمالعو ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقباسلا

 عفر لح يف «ةرخآلا ةأشنلا ءىشني» ةيلعفلا ةلمجلاو . هناحس هللا يا وه

 اال



 قلخلا هللا ادب فيك  ريسافتلا بتك يف ءاج امك  مالكلا لصاو . أدتبملا ريخ

 يف أدتبم هعاقياو ىلاعت همساب حاصفالا ببسو . ةرخآلا ةأشنلا ءيشني مث

 أدب فيك» : هلوق يف هراضا دعب «ةرخآلا ةأشنلا ءىشني هللا مثال :هلوق

 ميخفتلا دصقل هيلي « رامضالا مث راهظالا : سايقلاو لصالا نا وه «قلخلا

 يف امك رامضالا دعب راهظالا ةثالثلا مخفا وهو هيليو « راهظالا دعب راهظالا

 . ملعا هللاو ةميركلا ةيآلا

 : ةرخآلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةرخآلا ةأشنلا ©

 جرخي : ىنعمب . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةأشنلل  تعن_ ةفص

 : ريدق ٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ريدق ءىش ©

 . ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ

. 9 
 و 14 تا موا سس ب 3 هس اتسم يو و
 © نطو اسم جيوب ١ ١

 ةيآلا يف ةدراولا نال ناث ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ءاشي نم بذعي ©

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بذعي . ةقباسلا ةميركلا 1

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 «ءاشي) ةيلعفلا ةلمجلاو «بذعي» بارعا برعت : ءاشي . هب لوعفم بصن

 فوذحم لوصوملا ىلا دئاعلا لوعفملاو . بارعالا نم اهل لحم ال  لوصوملا ةلص

 . هبيذعت ءاشي نم يا ءاشي نم : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم

 .اهبارعا برعتو «ءاشي نم بذعي# ىلع واولاب ةفيطعم : ءاشي نم محريو ©

 . هتمحر ءاشي نم محريو يا ْ

 اال



 :قلغتم ميظعتلل رورجيو راج : هيلإ . ةيفانئتتسا : : نويلقت هيلإو ©

 ل ينل ترب يفر لوهجملل ينس اضم لعف : 0 نوبلقتب
 +. ثعبلا موي نودرت هيلاد : ىتعمب . لعاف بئان عفر ل يف لصتم ريمسغ

 15 حس

 « رئاكلسرارا وات 0 امو 77
 دنغ «سيل١ لمع لمعت : ام . ةيفانثتسا واولا : نيزجعمب متنا امو ©

 ينب'ةغل ىلع ًادتبمو . نييزاجتملا ةغل ىلع (ام» مسا عفر لحم يف - نيبطاخملا

 ' ًأظفل هل رورجم مسا : نيزجعم . دئاز رج فرح ءابلا : نيزجعمب . مي

 ؛ وا هبصن ةمالعو ةيناثلا ةغللا ىلع الحم عوفرمو ىلوالا ةغللا ىلع الحم بوصنم

 . ذرفملا نيونت نم ضو نونلاو لاس ركذم عمج هنال واولا وا ءايلا هعضر

 . مكبر نيزجعمب : ىنعمب هلوعفم فذح لعاف مسا ةملكلاو

 ؛ يف :' ىنعمب . نيزجعمب قلعتم رورجبو راج : ءامسلا يف الو ضرألا يف ©
 ' راج :: ءانسلا يف . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا .ةحيسسفلا ضرألا

 نم حسنا يه يتلا ءامسلا يف الو ىنعمب «ضرالا يفا ىلع فوطعم رورجمو

 : . ءامسلا يف يا اهيف متنك ول طسباو ضرألا

 قلم رورو راج مكل ٠ اهل لمع ال ةيفان : ام. | ةفطاع واولا : 0

 : ةلالجلا ظفل هللا . يلون نم لاحبب قلعتم رورو راج : هلل نود نم ©

 0 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم هيلا فاض

 . هلال الع عوفرم ًاظفل رورجم مسا : يلو . دئاز رج فرح : نم: : يلو نم ©

 ىلع ةفرطعم : ريصن . يفنلا ديكأتل ةدئا : ل . ةفطاع وارلا : ريصن الو ©

 ش . اهبارعا برعتو (يلو»
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 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانئكتسا واولا : نيذلاو ©

 . اهل لح ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . أدتبم

 واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لعف : تايآي اورفك ©
 قلعتم رورجبو راج : تايآب . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . اورفكب

 رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم ةلالجلا ظفل : هئاقلو هللا ©

 يف لصتم ريمض ءاهلاو «هللا تايآ» ىلع واولاب ةفوطعم : هئاقلو . ةرسكلا

 . ةرخآلا يف هئاقلو ىنعمب ةفاضالاب رج لحم

 : كلوا . «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : اوسنِي كئلوأ ©

 باطخ فرح فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوسئي . نيرفاكلا ىلا ةراشالاو

 . كئلوا ربخ عفر لحم يف ؛اوسئيلا

 رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو اوسئيب قلعتم رورجمو راج : يتمحر نم ©
 . ةفاضالاب 3

 او . ابارعا برعتو ىلوالا «كئلوا» ىلع واولاب ةفوطعم : كئلوأو ©

 . اهريخ عفر لحم يف اهدعب ةيمسالا

 ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللا : ميلآ باذع مهل ©

 .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم «باذعاو . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو
 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل - تعن  ةفص : ميلأ

 كيووت سوسو يَ
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 3 0 رسب 0 7
 رائدا فزت دو تقانة وق بابا < ؟

 0000 و 7 0 .
 تءاجن يا ةيببس نوكت دق انه يهو ةيليلعت ءافلا : هموق باوج ناك امف ©

 اةيآلا يف ةدراولا 2. . مكلبق نم ممأ بذك دقف اوبذكت ناو" لوقلا دعب ةعقاو
 ؛(هموق باوج ناك ايف» هلوق ىلا اهدعب يتلا تايآلاو .. ةرشع ةئماثلا ةميركلا
 .نأش يف ةضرتعم تايآ نوكت ناو هموقل ميهاربا لوق ةلمج نم نوكت نا لمتحي
 :يف ءاج امااذه . اهرخآو ميهاربا ةصق لوا نيب شيرق نأشو (هلَك) هللا لوسر
 .نصقاث ضام لعف : ناك . امل لمع ال ةيفان : ام . يرشغزلا فاشك ريسفت
 .فابضم وهو ةحتفلاب بوصنم مدقم «ناك» ربخ :. باوج, . حتفلا ىلع ينبم

 .ءاطاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هموق

 ش . ةفاضالاب رج لحم يف - بئاغلا ريمض - لصتم ريمض

 : : اولاَق . يردصم فرح : نأ .اه لمع ال رصح ةادا :٠ الإ : اولاق نأ الإ ©

 ' لحن يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 ' لحم: ال يردصملا فرحا «نا» ةلص «اولاق» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 ' «ناك) مسا عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعيب امو «ناد و . بارعالا نم امل

 .- لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف ؛هولتقا» ةيلعفلا ةلمجاو

 :نم هعراضم نأل نونلا فذخ ىلع ينبم رما لعف :. هوقرح وأ هولتقا ©

 : لصتتم ريهض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا
 ' . رييختلل فطع فرح : وا . هب لوعفم بصن لحم يف - بئاغلا ريمض -

 . اهبارعا برعتو «هولتقا» ىلع ةفوطعم «هرقرحا» يا : هوقرح

 : ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هاجنا . ةفطاع ءافلا : هللأ هاجنأف ©

 ؛ لعفلاو .:مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو رذعتلل فلالا

 كر ل



 هللا . قايسلا نم مولعم هنالو ًاراصتخا رمضم لعف ىلع فوطعم ؛هاجنا»

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل

 . هللا هاجنأب قلعتم رورجمو راج : ىناثلا نم ©

 يشم ديكوتو بصن فرح : نا: نوثمؤي موقل تايآل كلذ يف نا ©

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . رج فرح : يف . لعفلاب

 (نا» ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو . بالخل فاكلاو دعبلل ماللاو يفب'

 بوصنم «نأ» مسا : تايا .  ةقلحزملا ديكوتلا مال : ماللا . مدقملا

 . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو

 عوفرم عراضم لعف : نونمؤي . تايآل ةفصب قلعتم رورجمو راج :موقل

 ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 . موقل - تعن - ةفص رج لحم يف «نونمؤيا

 ل 0 4 0 ًانوةنكمكليو

 ا لحب صحيح 5 2

 0 يي

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع واولا : امئا لاقو © '

 . ةفوفكمو ةفاك : امنا . هموقل ميهاربا لاقو يا وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم :

 ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متذختا ©

 ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض

 . روكذلا عمج ةمالع

 . !ًاناثوا» نم لاحب وا متذختاب قلعتم رورجيو راج : ًاناثوا هللا نود نم ©
 هب لوعفم : ًاناثوأ . ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم هيلإ فاضم : هللا

 . ًامانصأ يأ  ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 د”



 ' يا ةحتفلاب بوصتم  هلجا نم  هلجال لوعفس : ةدوم : مكذيب ةدوم ©

 :هذه: يفو . اهتدابع ىلع مكعامتجال اولصاوتتو مكتيب اوداومتل ىنعمب ليلعتلل
 'الوعفم « ةدوم ! نوكت وأ « ًافوذحم متذختال يناثلا لوعفملا نوكي ةلاحلا
 /فذج ريدقت ىلع مكديب ةدوملا بيس ناثوالا متذختا : ىنعمب متذختال ًايناث
 :ةدودوم ىنعمب مكنيب ةدوم اهوتذحتا وا . هلحم هيلا فاضملا لولحو فاضملا

 « ناكم فرظ لصالا يف وهو ؛ مسا يا هيلا فاضنم : مكنيب . مكنيب

 لصتم ريمض فاكلاو . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب زورجم
 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج. لحم يف مضلا ىلع ينبم نيبطاخملا ريم -
 . روكذلا

 أ تجن  ةفص : ايندلا . متذختاب قلعتم رورجمو راج : ايندلا ةايحلا يف ©
 . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو ةرورجم ةايحلل

 - نامز.فرظ هيف لوعفم : موي . فطع فرح : مث: ةمايقلا موي مث ©

 ؛ قلعتم فرظلاو . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا لع بوصنم
 ' 221 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . رفكيب

 لعاف : مكضعب . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ضِعبي مكضعب رفكي ©
 | يف مضلا ىلع ينبم  نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم
 ' قلعتم رورحيو راج : ضعبب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم

 , برعتو 'مكضعب رفكي» ىلع واولاب ةفرطعم : ًاضعب مكضعب نعليو ©
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : اضعب . اهبارعا

 ' .لاح بصن لح يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلإح واولا : راثلا مكاوأمو ©
 ١ تبارعا امكا و . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفزم أدتبم : مكاوأم

 ' ١ . زانلا مكاوثم ىنعمب ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ .: رانلا .. «مكضعبا يف

 ! . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع : وارلا: نيرصان نم مكل امو ©

 دكا



 فرح : نم .روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : مكل

 عيج هال ءابلا هرج ةمالصو ًاظفل رورجم مسا : نيرصان . ديكوتلل دئاز رج

 رخؤم أدتبم هنال الح عوفرم درفملا نيوثت نع ضوع نونلاو ملاس ركذم

 © ريسفر وو
 0 طول هل نمآف ©

 فرصو نون دقو ةمضلاب عوفرم لعاف : طول . نمآب قلعتم رورجيو راج
 نما نم لوا طول ناكف ىنعمب نكاس هطسوا يثالث هنالو هتفخل هتمجع مغر

 . هقرحت مل رانلا ىأر نيح هب

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو اهبارعا برعتو «نمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : لاقو ©
 . طول يا وه هريدقت ًازاوج

 نا . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحب يف ةلوؤملا ةلمجلا : رجاهم ىئا ©

 يف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 - ملكتملا ررمض - لصتم ريمض ءايلاو رجاهمب قلعتم رورجتو راج : يفر ىلإ ©

 . هيلا ةرجهلاب يبر ينرما ثيح ىلا : ىنعمب ةفاضالاب رج لح يف

 ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: ميكحلا زيزعلا وه هنا ©

 لحم يف مضلا ىلع ينبم هناحبس برلا ىلع دوعي لصتم ريمض ءاهلاو ليلعبتلا
 ريخ : زيزعلا . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : وه . «نا» مسا بصن

 ًادتبملل ناث ربخ وا زيزعلل - تعن  ةفص : ميكحلا . ةمضلاب عوفرم اوه»

 نوكي وا «نا» ربخ عفر لح يف «ميكحلا زيزعلا وه» ةيمسالا ةلمجللاو . ؛وه»
 . «نا» ريخ زيزعلاو . هل لحم ال ادايع وا لصف ريمض ةوه)

 را



 ا اذنك بيور «”/
 - يد رك هوايا 1ك

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لغف : به و . ةيفانعسا واولا : هل انيهوو ©

 ٠ لعاف عقر ل يف نوكسلا لع ينبم لصتم ريمسغ هلئااو انب هلاصتال

 . ميهاربا ائبهوو يا. لوألا لوعفملا ماقم يف رورجيو راج :هل

 , عونمم'وهو' ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : بوقعيو قحسا ©

 . . هبازعا برعيو «قحسالا

 يف '. اهبارغا برعتو «انبهو» ىلع واولاب ةفطعم : هقيرذ يف انلعجو «©

 00 . هلسن يف : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم

 واولاب ةقرطعم :: باتكلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم.: باتكلاو ةوينلا ©

 . ةحعفلاب اهلثم ةبوصنم ؟ةوبتلا» ىلع

 ' ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو . «انلعجو» بارعا برعت : هرجأ هانيتآو ©

 ناث هب لوعفم :هرجأ .لوا هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - بئاغلا
 '_ ٍنئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاح او ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هانينآل
 0 . ةفاضالاب رج لحم يف

 لع ةدقلا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو هانيتآب قلعتم رورحيو راج : امندلا غاب

 . رذعتلل فلالا

 لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . ةيفانتسا وارلا : ةرخآلا يف هناو ©
 رورخمو رانج : ةرخآلا يف . (نا» مسا بصن لحم يف لصتم ريمض ءاحللاو

 ش ٠ . اهريخب قلعتم

 رب م



 راج : نيحلاصلا نم .  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : نيحلاصلا نمل ©

 ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو عفر لحم يف «نا» ربخب قلعتم رورجمو

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس

 06-2 سام َةَعِدصْلا نو ألك يمول لاذ طلو "4

 نيملعلا

 يف ةدراولا «هموقل لاق ذا ميهارباو» بارعا برعت : هموقل لاق نإ ًاظولو ©

 يثالث هنال هتفخل هتمجع مغر «طول» فرصو . ةرشع ةسداسلا ةفيرشلا ةيآلا

 . طسولا نكاس

 لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةلوؤملا ةلمجلا : ةشحافلا نوتأتل مكنا ©

 لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مكنا . - لوقلا
 ةمالع ميملاو «نا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض -

 عراضم لعف «نوتأت» و  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : نوتأتل . روكذلا عمج

 ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 بوصنم هب لوعفم : ةشحافلا . «نا» ربخ عفر لحن يف «ةشحافلا نوتأتلا
 ةفص يهو ةشخافلا ةلعفلا يا ةشحافلا نوبكترتل يا . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . هلم ةفصلا تلحو بوصنملا فوصوملا فذحف ءامسالا ىرجم ترج

 . اهل لمع ال ةيفان : ام . بارعالا نم اهل لحم ال ةيفانثتسا ةلمج : مكقدس ام ©

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكقيس
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف  نيبطاخملا

 . دئاز رج فرح : نم . مكقبس اهب قلعتم رورجمو راج : دحا نم اهي © :

 . لعاف هنال الحم عوفرم اظفل رورجم مسا ::دحا

 ةفص عفر لحم يف وا دحا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : نيملاعلا نم ©

 ٍنايب رج فرح انه «نم» و . هظفل ال - دحأ - عضوم ىلع دحال - تعن -
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 نيوتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو

 . درفملا يف ةكرحلاو

 رويدانيف وحول روميو بارزا 1

 تكن 0 احناكأَف 1

 2 © َدِقِيقَم
 ديكوتو بصن فرح : نا . ءاهضفعسا فلي ركنا رقت 0م 1 مكنإأ ©

 وق ضلا ىلع ينس + نيبطاخملا ريمض لصتم ريمض فاكلاو لعفلاب هبشم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو انا مسا بصن لحم

 ديكوتلا مال ماللا ٠ «نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمججلا : لاجرلا نوتأتل ©

 ٠ لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف :: نوتأت ٠ - ةقلحزملا
 ' ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لاجرلا.. 0

 , ءاسنلا لدب لاجرلا نوتأت مكنا :

 , ناتفوطعم ناتلمجلا : ركتملا مكيدات يف نوتاتو ليبسلا نوعطقتو »

 : راج : مكيدان يف : اهبارعا نابرعتو «لاجرلا نزتأت» ىلع فطعلا يواوب
 ' رج: لحم يف  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو نرتأتب قلعتم رورجيو
 ١ كتهتلا عاونا مكسلجب يف نوفرتقتو ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 ا . عرشلل فلاخملا لمعلا يا

 ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعا : اولاق نا الا هموق باوج ناك امف ©

 نيرشعلاو

 ! رتتسُم ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخآ فذح ىلع يثبم رما لعف : اثقئا ©

 | ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض هان و.. تن هريدقت ًابوجو هيف

 ' لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا
 ش . - لوقلا
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 رورجب هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . انتئاب رورجيو راج : هللا باذعي ©

 . دوعوملا باذعلاب يا ةرسكلاب ميظعتلل

 ضام لعف : تنك . مزاج طرش فرح : نا : نيقداصلا نم تنك نا ©

 لحم يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان |

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو . ناب مزج
 : ىنعمب «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيقداصلا نم . «ناك» مسا عفر

 هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو . باذعلا لوزن نم هب اندعت اهيف ًاقداص تنك نا

 باوج فذحو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج
 يذلا هللا باذعب انتئاف نيقداصلا نم تنك نا ريدقتلا . هانعم مدقتل طرشلا

 . هب اندلعت

 - 5و م م جو ا 10

 © تيسلاموفل ذر نا

 هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بر لاق ©

 هبصن ةمالعو بوصنتم يبر اي : ىنعمب ةفوذحم ءادت ةادأب ىدانم : ةبر . وه

 ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا
 ريمض اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكاو ًاراصتخاو ًاطخ ةفوذحملا ءايلاو .ةبسانملا

 0. ةفاضالاب رج لح يف ملكتملا

 ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون نونلاو تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 يف «اهدعب امو ٍينرصنا» ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف  ملكتملا

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم

 ةفص : نيدسفملا . ينرصناب قلعتم رورجمو راج : نيدسفملا موقلا ىلع ©

 نونلاو ملاس ركذم عمج اهنال ءايلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم موقلل - تعن -

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 د7



 كينان 14اذن يلز لدن اتاي ١ اي
 2 527 ارا

 ىلع ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانعسا اولا: او ©

 , :اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو .باوجلاب ةقلعتم ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا

 : . فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف

 :لمم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : انلسر تءاج «
 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و . ةمضلاب عوفرنم لعاف : لسر . اهل
 يا .:ةعامجلا ىنعمو ظفللا ىلع لعفلا ثنأ دقو .. ةفاضالاب رج لح يف

 1 00. ةككتالمللا نم انلسر تءاج نيحو : ىنغمب . لسرلا ةعامج

 ل ةونع لو ةحدفلا هين ةمالعب بزصنم هب يعم : ىوشلاب ميهاربا ©

 رذتلل فنألا لع هدا ةرسكلا مسالا رج ةمالعر انلسر تءاجب قلعتم

 : . بوقعي هدعب نمو قاحساب هرشبت سعي

 :يهو بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : اولاق ©
 لحم يف لضتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم يضام لعف

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 نا .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلوؤملا :ةلمجلا : اوكلهم انإ ©

 , نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض (ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 !ةمالعو عوفرم اهرب : وكلهم . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . ةفاضالل نوئلا تفذحو ملاس ركذم عمج هنال واولا هعفر

 'ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةبرقلا هذه لمهأ ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : هذه . فاضم وهو

 تر



 ةمالعو هلثم ًابوصنم هل ًاتعن نوكي نا زوو ةراشالا مسا نم لدب :ةيرقلا

 . ةحتفلا ةبصن

 لها . ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : اهلها .نا ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض (اه» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم («نا»

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 ضام لعف : اوناك . «نأ» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةعامجلا : نيملاظ اوناك ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان

 هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصتم اهريخ 8 نيملظ 8 ةقراف فلالاو «ناك» مسا

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 كك ير طلال ه7 ١ 2 هر
 © نرد

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ًاطول اهيف نا لاق ©
 راج : اهيف . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . وه هريدقت ًاناوج
 هبصن ةمالعو بوصتم اهمسا : ًاطول .٠ مدقملا «نا» ريخب قلعتم رورجمو

 نكاس هطسوا يثالث مسا هنالو هتفخل هتمجع مغر فرصنا دقو ةحتفلا

 ملظ نم ءيرب وهو اطول ةيرقلا هذه يف نا لسرلل ميهاربا لاقف :ىتعمب

 .هموق

 لحم يف ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : :اولاق ©
 لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم «ناةو . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 . لاقب يا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن

 لوقم - هب لوعفم بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلا : اهيف نمب ملعا نحن ©

 . أدتبم عفر لحم يف - نيملكتملا ريمض  لصفنم ريمض : نحن . - لوقلا

 ىلع - نيونتلا - فرصلا نم عونمت هنال نوني ملو ةمضلاب عوفرم هربخ : ملعا

 تو



 نما و رج فرح ءابلا : نمب . لعفلا نزوبو ةغلابم ةخيص لعفأ - نزو

 قلعتم رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لجن يف نوكسلا ىلع ينبض لوصوسم. مسا
 ارقتسا : ريدقتب ةرمضملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : اهيف . ملعأب

 نما لحم ال لوصوملا ةلص «اهيف رقتسا» ةلمجو . اهيف رقتسم وه وا
 ش . هموق لاحو طول لاحب ربخاو كنم ملعا نحن : ىنعمب بارعالا

 . حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : هنيجتن . ديكرتلا مال ماللا : هئيجنئل ©

 ريمض لعافلاو بارعالا نم امل لحم ال يتلا ةليقثلا ديلكوتلا نوئب هلاصتال
 : ينبم - بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاحلاو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . هب لوعفم بضن لحم يف مضلا ىلع

 'ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نيرياغلا نم تناك ؛هتأرما الإ هلهأو ©

 : : فارعالا ةروس' نم نينامثلاو ةثلاشلا

 َنالاَدوَنَدم ناموا الس لآ 0
 7و هيك 21 امك كلحَأَو كلان دوا

 ةيداحلا ةسيركلا ةيآلا يف تيرعا : أ اطول انلسر تءاج نااملو ©
 ,تدنكا ةلص نوكت نا زوجيو («امل» دعب تءاج اهنال ةدئاز'"نأ)» و .نيثالقلاو

 | [اههتيبا لصاف ال نيرؤاجتم نيتقو يف رخآلا ىلع امهدحا ًانترتم نيلعفلا دوجو
 :هتأجاف مهئيجمب سحا امك : ليق هنأك نامزلا نم دحاو نِج يف ادجو اهأك

 يف يرشغزلا هلاق ام اذه . هموق نم .مهيلع ةفيخخ ثير ريغ نم ةءاسملا

 0 ْ . هفاشك

 : ءيم . .بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوجب ةلمسجلا : مهب ءيس ©

 !ةمه» و رج فرح ءابلا ؛مهب» و حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف
 ,لعاف بئان عفر لح يف رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لحم يف نييئاشلا ريخصض
 . ءيجللا اذه همغ يأ مهفرعي م هال مهؤيج هءاس ىنعمب

 كلتا 1 لاقل



 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قاض . ةفطاع واولا : اعرذ مهب قاضو ©

 قلعتم رورجمو راج : مهب . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعانفلاو

 نع زجع : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم زييمت : اعرذ . قاضب

 قش وا هتقاط يا هعرذ مهنأشب قاضو وا هيلع وقي ملو هقطي ملو مهئيجم لامتحا
 . هيلع

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ىضام لعف : اولاق . ةفطاع واولا : اولاقو ©
 ركذ دقو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا

 . لوسر عمج يا ىنعملا ىلع لعفلا

 : ال .  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : فخت ال ©
 هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : فخت . ةمزاج ةيهان

 : اهلصاو فلالا تفذحو تلا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . نيئكاسلا ءاقتلال فاخت

 ىلع ةفوطعم : نزحت . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : نزحت الو ©

 . اهبارعا برعتو «فخت»

 «ان» و . ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : كوجفم انا ©

 مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض
 نونلا تفذحو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم اهربخ : كوجنم .«نا»

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو ةفاضالل

 . لعافلا مسال هب لوعفم هنال الح بصن لح يفو اظفل ةفاضالاب رج

 ىلع اهلثم ةبوصنم  فاكلا  بطاخملا ريمض ىلع واولاب ةفوطعم : كلهاو ©

 رج لح يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لحملا
 . ةفاضالاب

 ةفيرشلا ةيآلا يف ركذ (اك تبرعا : نيرياغلا نم تناك كتأرما الإ ©
 - لصتم ريمض «كتأرما» يف فاكلاو فارعالا ةروس نم نيناهثلاو ةغلاثلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف  بطاخملا ريمض

 -د6ةا



 هدي وكم ل 5 5 5

 © تتش لك ف م وزكزتأ لع فتن 3
 أ لطم ريض انا و لعفلاب هيشم ديكوتو بصن فرحأ ن :١ نولزتم انا ©

 واولاب عوفر اهربخ : نولزنم . نا:مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع يتبم
 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال

 , لع يتيم ةاشا مسا : هذه . نولتمب قلعتم رورجو راج : هذه لها ىلع ©

 . - ةفص نوكي نا زوجيو ةراشالا مسا نم لدب ؛ ءامسلا نم ًازجر ةيرقلا ©

 ؛ بوضنم هب لوعفم : ًازجر . ةرسكلا هرج ةمالعو هلثم ًارورجم هل - ًاتعن

 ؛ ةفصب قلعتم رورجمو راج : ءامسلا نم . ًاباذع يا ةحتفلا هبصن ةمالعو
 ا . «ًازجر» نم ةفوذحم

 صقان ضام لعف : اوناك . ةيردصم : ام . رج فرح ءابلا : اوئاك امي ©
 ' مسأ عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبص
 ..:اه لحم ال ؛ام» ةلص «نوقسفي اوناك» ةلمجو . ةقراف فلالاو «ناك»

 ' عوفزم عراضم لعف يهو ؛ناكا ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوقسفي ©
 : اهدعب امو «ام» و . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 أ راجلاو . مهقسف ببسب : ريدقتلا . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 . «نولزنم» لعافلا 5 قلعتم رورجملاو

 © نيوتن اَكَشلَو 5
 ' فرح : ادق . ديكوتلا وا ءاددتبالا مال ماللا.. ةيفاننتسا واولا : انكرت دقلو ©

 : ريمض ان» و . ائب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كرت . قيقجحت

 0 . لعاف .عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 ' هب لوعفم : ةيآ . ةيرقلا نم يا انكرتب قلعتم رورجمو راج : ةئيب ةيآ اهنم ©
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 اهلثم ةبوصنم ةيآل - تعن  ةفص : ةنيب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 . اهراثآ ىلع ةمالع يا . ةحتفلاب

 عوفرم عراضم لعف : نولقعي . انكرتب قلعتم رورجبو راج : نولقعي موقل ©
 يف «نولقعي» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 . نوربدتي وأ نوركفتي ىنعمب . موقل - تعن  ةفص رج لحم

 موب جيو لأ ودها وقس لاَكف يصرف كنيس اكإَو 73“
 © َنرِيفمرعْماْلاَو اوكا وركملا

 ةميركلا ةيآلاو فارعالا ةروس نم نينائلاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ©.

 . دوه ةروس نم نيناثلاو ةعبارلا

 . اهبارعا برعتو «اودبعا» ىلع واولاب ةفوطعم : رخآلا مويلا وجرأو ©

 - تعن  ةفص : رخآلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مويلا

 هب نوجرت ام اولعفاو ىنعمب . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةيوصنم مويلل

 . فوخلا ىنعمب ءاجرلا نم وه ليقو . ةبقاعلا

 موزجم عراضم لعف : اوثعت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع راولا : اوثعت الو ©

 . ةقراف فلالاو

 . نيدسفمب وأ اوثعت الب قلعتم رورجمو راج : نيدسفم ضرألا يف ©:

 ركذم عمج اهنال ءايلاب ةبوصنم طقف ىنعملا يف اهلماعل ةدكؤم لاح : نيدسفم

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس

 يل

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هوبذك . ةيفانعتسا ءافلا : هويذكف ©

 * يفض رزان كتارظافكازز

 كلتا واشتلا



 : ريمض - لصتم ريمشف ءاغاو لعاف عفو لحم يف لصتم ريم واولاو ةعامجل
 . هب لوعفم بصن لح يف - بئاغلا

 يأ لع م نقم لق د تفعا ١ ةيببس ءافلا : ةفجرلا مهتذخاف ©
 ' بضن لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مه» و . اه لحم ال:ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءانلاو

 ا . ةلزلزلا يا ةمضلاب عوفرم لعاف : ةفجرلا ٠ مدقم هب لوعفم

 ؛ ملا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوحبصا . ةفطاغ ءافلا : اوحيصاف ©

 ' فلالاو «حبصا» مشا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال

 " «اوخبصأق ءاف نوكتف « مهتذخأف» ةلمج ىلع واولاب ةفوطعنم ةلمجلاو .ةقراف

 : ا . اضيا ةيببس

 ريض ريمض ؛مه» و . نيمئاجب وا اوحبصأب قلعتم رورخيو راج : مهراد يف ©
 / يخاف مه هرايد يف وأ مهضراو مهدلب يف يا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا
 1 . سبللا مدعل درفملا دحاولاب

 صنم ةعبصأ» بخ يد مهو لع نب نيس لا نيله ا: ٍنيمئاج ©

 ملغ نيام ير : ت7 رود 0 يه طا م َ موش
 © 2: 54 رضي سم اواو ليس يلع 7

 ' : هريدقت رمضمب بوصنم هب لوعفم : ًاداع . ةفطاع واولا : دومثو ًاداعو ©

 كالهالا ئنعم يف هنال هيلع لدي  ةفجرلا مهتذخأف - ىلاعت هلوق نال انكلها

 ' ايركذاو : هريدقت رمضمب ًابوصنم نوكي نا زوجيو . ةحتفلا هبصن ةمالعو
 ! موق ةليببقلا تيمس هبو ىلوالا برعلا نم لجر مسا (داعد و ًاداع دمحم

 ' نونت ملو ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ؛ًاذاع» ىلع واولاب ةفوطعم : دومثو .دوه
 ال ةليبقلا ليوأتب اهتال فيرعقلاو ثينأتلل  نيونتلا - فرصلا نم ةعونمم اهمال
 ش . مألا وا يحلا

 تك



 . لاح بصن لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : مكل نيبت دقو ©

 راج : مكل . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيبت . قيقحت فرح :دق 1

 . 1 مك نيت دفو : 3 روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعافلاب قلعتم رورجمو

 كلذ مكل رهظ دقو ىنعمب مهكالها نم هفصو ام ينعي ْ

 رج لح يف نييئاغلا ريمض «مه» و نيبتب قلعتم رورجيو راج : مهنكاسم نم ©

 هيلا فاضملا لحو فاضملا رورجملا فذحف مهنكاسم ةهج نم يا . ةفاضالاب

 . مهتكاسم ىلع مكرورم نم ىنعمب . هلحم

 راج : مهل . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نيز . ةفطاع واولا : مهل نيزو ©

 . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و نيزب قلعتم رورجمو

 بوصنم هب لوعفم : لاععا . ةمضلاب عوفرم لعاف : مهلامعا ناطيشلا ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دص . ةفطاع ءافلا : لييسلا نع مهدصف ©

 راج : ليبسلا نع . مهعنمف يا وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و و . هللا ليبس نع يا . مهدصب قلعتم رورحو

 . هب لوعفم :بصن

 بصن لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجملاو . ةيلاح واولا : نيرصبتسم اوناكو ©

 ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . لاح

 : نيرصبتسم . ةقراف فلالاو «ناك١ مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك» ريخ

 . درفملا نيونت نم

 طسرتا ره ل ا _ رس

 نيا كيوتمُفَجَدَلَ نمو وو ور و

 ةرساو ابو ضخ افأر مَعَ
 ىلع فطعلا تاواوب تافوطعم ءاسالا : ناماهو نوعرفو نوراقو ©

 كلتا فان كلل



 ' ةمجعلل - نيونتلا - فرصلا نم ةعونمم ءامسالاو هبارعا برعتو «ًاداعد
 ١ . فيرعتلاو

 / فرح : ادق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانتسا واولا : مهءاج دقلو ©
 ١ لحن يف نييئاغلا ريمض ؛مه» و حتفلا ىلع ينبم ضام .لعف : ءاج . قيقحت

 . مدقم هب لوعفم بصن

 1 . رقعتلل فلالا لع ةردقلا ةمضلاب عوفرس لعاف : ,تائيبلاب ىسوم ©

 . ىسوم مهءاجب قلغتم رورجو راج : تانيبلاب

 ينبَم ضام لمف : اذربكتسا . ةيفانعسا ءافلا : ضرالا يف اوربكتساف
 ! لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 . اوريكتساب قلعتم رورجو راج : ضرالا يف . ةقراف فلالاو

 . ائاك ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع راولا : نيقياس اوناك امو ©

 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نيرصبتسم اوناك» بارعا برعت :نيقباس
 ْ . مهانكلها لب انوتاف اهف ىنعمب

2 00 086 
 قالو ا قو
 نولي مث 11 1و

 : ىتغمب انذخأب بوصنم مدقم هب لوعفم : الك ٠ ةفطاغ ءافلا : انذخا الكف ©
 . .نوراق . .دومثو نيدم . .طول موق يا هبنذب ةاتعلا ءالؤه نم الك انكلهأف

 «اناو ٠ انْب هلاصتالا نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف .: ذأ .نوبعرفو حون موق

 . لعاف عفز لحم يف لصتم ريمض

 1 ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ءاهلو انذخأب قلعتم رورجتو راج : هينذي ©
 . هبنذ ببسب يأ

 دس كال



 لحم يف نيبئاغلا ريمص ؛مه» و رج فرح : نم . ةيفاتثتسا ءافلا : نم مهئمف ©

 ينبم لوصوم مسا : نم . مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج

 . أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع

 ال لوصوملا ةلص يهو «ًالك انذخخا» بارعا برعت : ًايصاح هيلع انلسرا ©

 ٠ انلسرأب قلعتم رورجمو راج : هيلع . بارعالا نم هل لحم .

 هيلع انلسرا نم مهنم» ىلع واولاب ةفرطعم : ةحيصلا هتذخا نم مهئثمو © .

 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف «هتذخنا# و . اهبارعا برعتو «ابصاح

 لحم يف - بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو اه لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةحيصلا . مدقم هب لوعفم بصن

 انلسرا نم مهنم» ىلع واولاب ةفرطعم : ضرالا هب انفسخ نم مهنمو ©

 . اهبارعا برعتو «ابصاح هيلع

 «ًابصاح هيلع انلسرا نم مهنم# ىلع واولاب ةفوطعم : انقرغا نم مهثمو ©

 ريمض دكاعلاو اه لحم ال لوصوملا ةلص ؛انقرغا» ةلمجو . اهلثم برعتو

 . هاتقرغا نم : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم

 ضام لعف : ناك . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : هللا ناك امو ©

 ٠ ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : هللا . حتفلا ىلع ينبم صقان .

 لعف : ملظي .  دوحجلا مال  يفنلا ديكأتل رج فرح ماللا : مهملظيل © '

 لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو دوحجلا مال دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم '

 ريمض "«مه» و . ةلالجلا ظفل ىلع دوعي وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 ةيردصملا «نا» ةلص «مهملظي» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا

 امو دوحجلا مال دعب ةرمضملا «نا» و . بارعالا نم اهل لحم ال ةرمضملا

 ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو دوحجلا مالب رج لحم يف ردصم ليوأتب :اهالت
 . مهملظل اديرم هللا ناك امو : ريدقتلا . فوذحملا «ناك»

 لعف : اوناك . كاردتسالل فطع فرح : نكل . ةدئاز واولا : اوئاك نكلو ©

 يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام

 لس الا



 00 . ةقراف فلالاو /ناك» مسا عفر لحم

 ْ : سفنا . «ناك» ريغ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوملظي مهسفنا ©

 . مهسفنا نوملظي : ىنعمب لعاف عفو لح يف لصتم ريمسخ اولا

 يذق روف كايلت 000 ا ١
 »+ نيتي توك اديب تورو

 | يتيم لوصوم مسا : نيذلا . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم أدتبم : نيذلا لثم ©
 . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع

 ' ضام لغف يهو . بارعالا نم ال لحع ال لوضوملا ةلص ةلمجلا : اوذختا ©
 | لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجا و واوب هلاضتال مضلا ىلع ينبم
 ١ . مهل اوذختا يا . ةقراف فلالاو

 ؛ :'ةلالجلا ظفل هللا . اوذختاب قلعتم رورجيو راج : ءايلوا هللا نود نم ©

 ؛ هب لوعفم : ءايلوا . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم
 ش .' ءالعفأ نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم اهنال نونتأ لو ةحتفلاب بوصنم

 ١ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب ب مسا فاكلا : توبكنعلا لثمك ©
 ' ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم «لثم» و . فاضم وهو «نْيذلا لثم» ًأدتبملا ربخ

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : توبكنعلا . فاضم وهو: ةرسكلا هرج ةمالعو

 ؛ نوؤكت وا هيبشتلل رج فرح فاكلا نوكت نا زوجيو ةرسكلا هرج ةمالعو

 . ريب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب ًارورجم سا «لثم» و دنيكأتلل ةدئاز
 ا . ادتبملا

 : 'تذختا - توبكتعلا نم لاح بصن لح يف ةّيلعفلا ةلمجلا : ًاتيم تذختا ©
 ' لعافلاو امل لحم ال ةنكاسللا.ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعق

 غم



 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاتيب . يه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض
 . ًاقيب اهسفنل تذختا : ىنعمب . ةحتفلا

 هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةيفاتتتسا واولا : تودملا نهوأ ناو ©

 : تويبلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوضنم «نا) مسا : نهوا . لعفلاب

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 عوفرم «نا) ريخ : تيب .  ةقلحزملا  ديكوتلل ماللا : توبكنعلا تيبل ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : توبكنعلا . ةمضلا هعفر ةمالعو

 . ةرسكلا

 مدقتل فوذحم اهباوجو مزاج ريغ طرش فرح : ول: نوملعي اوناك ول ©

 ا نهولا نم ةياغلا هذه غلاب مهنيد رما نا نوملعي اوناك ول يا . هانعم

 . هنولهجي مهنكلو نايدالا نهوا مهنيد نا نيبت دقف وا . هيلع اودمتعا

 ريمض واولاو ةعاجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :اوناك

 فذحو ؛ناك# ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 . لوقلا قايس نم مولعم هنال اهوعفم

 © مكررا كدر ني [كيشدِإ 5
 : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: ملعم هللا نا ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعي . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم ؛نا» مسا

 . نا ربخ عفر لح يف ةلمجلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعدي . اف لمع ال ةيفان : ام: نوعدم ام ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 هنال ؟ءيش» نم لاحب وا نوعديب قلعتم رورجبو راج : ءيش نم هنود نم ©

 ًامانصا يا ءيش نم : ريدقتب هيلع مدقف ةفوذحم ةفصب قلعتم لضالا يف
 : نم . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةدابعلا قحتست وا مهعفنت

 . ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورجم مسا : ءيش . ضيعبتلل رج فرح

 ةةا



 , عفر لحم يف لصفنم ريمض : وه . ةيفانثتسا راولا : ميكحلا زيزعلا وهو ©

 : نا زوجيو .ةمضلاب ناعوفرم عباتتلا ىلع ةوه» اربخ : ميكجلا زيزعلا . ًأدتبم

 «نم» ةلالدل «ملعي» لوعفم فذحو زيزعلل - تعن  ةفص «ميكحلا» نوكي

 . هيلع ةيضيعبتلا

 ©« نردد فرط دتلا لزو 17
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلت . ةيفانئثتسا واولا : لاثمالا كلتو ©

 هل 'تعن. ةفص وا «كلت» ةراشالا مسا نم لدب : لاثمالا . أدتبم عفر

 | ٠ ١ ٠ ةمضلاب عوفرم

 / لعف : برضن . أدتبمل ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ساثلل اهبرضن ©
 «اهلو . نحن .هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمبفلاب عوفرم عراضم
 ؛ راج : سانلل . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ْينبم لصتم ريمض

 00 . فرضنب قلعتم رورجمو
 لغف.: لقعي . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : الا اهلقعي امو ©

 : لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه)» و . ةمضلاب عوفرم عراضم

 0 . اهل لمع ال رصح ةادا : الا . مدقم هب لوعفم بصن

 ١ ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولا هعقر ةمالعو عيفرم لعاف : نوملاعلا ©
 ءاملعلا الا اهمهفيو اهلقعتي امو : ىنعمب درفملا يف ةكرمحلاو نيونتلا نم
 . نوربدتملا

 ه- دا يس ا سي ور ١ ص ياك 1

 نيمو ال كو نإ قلب الا ومتلا هنأ :
 . : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تاومسلا للا قلخ ©

 . ماسلا ثنؤملا عمجب .قحلم هلال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن

6 



 ةمالعو اهلثم ةبوصنم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفرطعم : قحلاب ضراألاو ©

 - قلطملا لوعفملا - فوذحملا ردصملل - تعن  ةفص : قحلاب . ةحيفلا اهبصن

 . قحلاب ًاسنتلم ًاقلخ هناحبس (هقلخ : ىنعملا . ةحتفلاب ةبوصنم هنع ةبئاث وا

 باطخلل فاكلاو دعبلل ماللاو يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسإ

 . قلخلل ةراشالاو . مدقملا «نا» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو

 بوصنم «نا» مسا : ةيآ .  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : نينمؤملل ةبآل ©

 رج ةمالعو ةيآ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : نينمؤملل . ةحتفلاب

 . درفملا يف ةكرحلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا

 فار اكرر يا
 © نوعي اوما ازا كو

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةلعلا فرح هرعغآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : لقا ©

 . دمحم اي أرقا يأ . تنأ هريدقت ًابوجو

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : انم : كيلا يحوأام ©

 بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : يحوأ . هب لوعفم
 قلعتم رورجتو راج : كيلا . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا

 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «كيلا يحوا» ةلمحو . يحوأب

 نال «ام» لوصوم لا مسا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : باتكلا نم ©

 ٠ يايب رج فرح «نم»

 ٍيذلا هرخخآ نوكس ىلع ينبم رما لعف : مقأ . ةفطاع واولا : ةالصلا مقأو ©

 ًافيفخت « ميقأ ١ لصألا نأل ءايلا تفذحو نينكاسلا ءاقلال رسكلاب كرح

 مها



 يا .٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةالصلا . نيئكاسلا ءاقتلالو

 . :ةبجاولا هتاكرح نقتا

 : : ةالصلا . ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح نا : ةالصلا نا ©
 ش . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ؛نا# مسا

 ' . «نا» ربخ عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : ركذملاو ءاشحفلا نع ىهنت ©
 ' لعافلاو : زذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب غوفرم عراضم لعف : ىهنت

 ' قلعتم رورجمو راج : ءاشحفلا نع . يه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض
 : ىلع واولاب .ةفوطعم : ركتملاو . نيئكاسلا ءاقتلال «نعال.رحخآ رسكو . ىهنتب

 ١ 1 «ءاشحفلا»

 , ركذ ااهنال ربكا ةالصللو ىنعمب . ليلعتلل ةيفانئتسا واولا : ربكا هللا ركذلو ©

 ' . زيكا امهيلع هديعوو امهنع هيبن ركذو ركنملاو ءاشحفلا دنع هللا ركذل وا هللا

 واؤلاو هتعاطب هايا مكركذ نم ربكا هتمحرب مكايا هللا ركذلو : سابع نبا نعو
 ' فاضم :.ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عرفرم أدتبم : ركذ: . ديكوتلاو ءادتبالل

 ' هلال نوني لو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ربكا . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا

 .لعفلا تزؤبو ليضفت ةغيص - لعفا - زو ىلع - نيرا - فرصلا نم عينع

 1 . جيتا قرم ادم ؛ ةلالشبا فل نا ةيفانتسا واولا ام ملعي تاو

 . ايلا روخ عقر لح يف هنوعنصت ام ملعي# ةيلعفلا ةلمجلا . وه هريدقت

 . هب لوعفم بصن لحب يف نوكسلا ىلع ينم لوصوم مسا :ام

 : لخم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نوعنصت ©

 , . بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «نوعنصت» ةلمجو . لعاف عفر

 ' ريدقتلا .":هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض ؛لوصوملا ىلا دئاعلاو

 . ةعاطلاو ريخلا نم نوعنصت ام وأ . هنوعنصت ام
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 هياط وصقل كا لت رفإلو ١ ١
 دوال زكي رفا كل
 جو ودقو 2

 ومسيلون  92

 عراضم لعف : اولداجت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانعتسا واولا : اولداجت الو ©

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو الب موزجم
 . ةقراف فلالاو

 : باتكلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : الإ باتكلا لهأ«

 لمع ال-رصح ةادا : الا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم

 .. ال

 ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا . رج فرح ءابلا : نسحأ يه يتلاب ©

 ريمض : يه . اولداجتب قلغتم رورجملاو راجاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 نونت ملو ةمضلاب عوفرم «يه» ربخ : نسحا . أدتبم عفر لحن يف لصفنم

 ليضفت ةغيص - لعفا - نزو ىلع - نيونتلا - فرصلا نم ةعونمم اهمال ةملكلا

 نم اهل لح ال لوصوملا ةلص «نسحا يه» ةيمسالا ةلمجلاو . لعفلا نزوبو
 فذحف نسحا يه يتلاب عفدا لثم نسحا يه يتلا ةلصخلاب يا . بارعالا

 . هلحم يتلا  تعنلا  ةفصلا تلحو «ةلصنخلا» رورجملا فوصوملا

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ءانثتسا ةادا : الإ : مهنم اوملظ نيذلا الإ ©

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوملظ . الاب ىنثتسم بصن لحم يف حتفلا ىلع
 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال

 رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح : نم
 ال لوصوملا ةلص «مهنم اوملظ» ةلمجو . «نيذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 ءادتعالا يف مهطارفاب اوملظ نيذلا الا : ىنعمب . بارعالا نم امل لحم

 «الا» برعت نا زوجيو (ُكلَي) ادمحم هللا لوسر اوذا نيذلا الا ليقو . دانعلاو

 داساهة 



 أ لها نم ًالدب بصن لحم يف ؛نيذلا» نوكيف .امل لمع ال رصح ةادا
 أ : : .باتكلا

  نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف :'اولوق . كاردتسالل ةفطاع واولا : اولوقو ©
 لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال
 لوقم  هن.لوعفم بصن لحب يف اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقراف فلالاو
 . - لوقلا

 : ريم ةاثا و . انب هلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام؛لعف : يذلاب انمآ ©
 , فرخ ءابلأ . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم - نيمللكتملا ريمض - لصتم

 : راجاو . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوسم: مسا : يذلا . رج
 . ثارعالا نم امل لح ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . انماب قلعتم رورجملاو

 ريْمض لعافلا بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضإام لعف : اذيلإ لزنأ ©
 . لزنأب قلعتم رورجمو زاج : انيلا . وه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم

 يأ: اهبازعا برعتو ؛انيلا لزنا يذلاب» ىلع واولاب ةفرطعم : مكيلإ .لزنأو ©
 ْ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . مكيلا لزنا يذلابو

 . ٌةمضلاِب عوفرم أديم : هلإ . ةيفانتسا وارلا : دحاو مكهلإو اذهلإو ©
 ' رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض  لبصتم ريمض هاناو

 ! . ةمضلاب هلثم عوفرم وهو ؛انها» ىلع واولاب فوطعم :| مكهلاو . ةفاضالاب

 رج لحم :يف مضلا ىلع ينبم - لصتتنم ريمض - نيبطانخملا ريمض فاكلاو
 : ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ ::. دحاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 ' : 'ىتعمب .  هتيمولعل فوذحملا ًأدتبملا ريخل ًاديكوت «دنحاو» نوكي نا زوجيو

 0 7 . كحاو هلا مكحلاو انو
 ريمض - لصفنم زيمض : نحن . ةفطاع واولا : .نوملسم هل نحتو ©

 : . «نحنا# ريخب قلعتم رورجمو راج : هل . ًأدتبم عفر لحم يف - نيملكتملا

 ' نم' ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم «نحنا ربخ : نوملسم
 . نوملستسم وا نوعيطم هل نحنو : ىنعمب درفلا نيونت

 للا 21 + قلل
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 ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلاو فطع فرح واولا : انلزنأ كلذكو ©

 لثمو يأ فوذحم  قلطم لوعفم  ردصمل  تعن  ةفص بصن لحم يف حتفلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . فاضم وهو انلزنأ لازنالا كلذ

 ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللاو ةفاضالاب رج

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض 4ان» و . انب هلاصتال نوكسلا

 هب لوعفم : باتكلا . انلزنأب قلعتم رورجمو راج : كيلإ : باتكلا كيلإ ©

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانجسا ءافلا : باتكلا مهانيتآ نيذلاف ©:
 انلزنا» بارعا برعت : باتكلا مهانيتا . ًأدتيم عفر لح يف حتفلا ىلع

 ةلمجو . لوا هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و «باتكلا

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «باتكلا مهانيتآ»

 : نونمؤي . ؟نيذلا» أدتبملا ريخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هب نوذمؤي ©

 . لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 ٠ نونمؤيب قلعتم رورجمو راج : هب

 ينبم ةراشا مسا : ءالؤه . رج فرح : نم . ةيفانثتسا واولا : ءالؤه نمو ©

 . مدقم ريخب قلعتم رورجملاو راحلاو نمب رج لحم يف رسكلا ىلع

 . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : هب نمؤي نم ©

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نمؤي

 . ال لخم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . نمؤيب قلعتم رورجمو راج : هب . وه

 تك



 أ : دحجي . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا واولا : اًيتايآِب دححي امو ©
 ' هان» و . دحجيب قلعتم رورجيو راج : انتايآب . ةمضلاب عوفر عراضم لعف

 : . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 عوفرم لعاف : نورفاكلا امل لمع ال رصح ةادا : الا: نورفاكلا الإ ©

 0 . دزفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضضوع نونلاو ملاس ركذم' عمج هنال واولاب

 : 2 ومريم وا 1 ع ب ل
 > نيابي اك ندر تساوت فص

 ' ةوالثب دحا كفرع ام يما تناو : ىنعمب ةيلاج واولا : ولقت تنك امو ©

 ' ينبم صقان ضام لعف : تنك . اهل.لمع ال ةيفان : ام . طخ الو باتك
 ' ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو كرحنللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع
 : عراضم لعف : ولتت . «ناكا مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا

 : ابوجو هيف رثتسمم ريمض لعافلاو لقشلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 | اه تنك ا يأ ناك# ريخ بصن لح يف اواتتا ةيلعفلا ةلدحلاو . تملا هريدتت

 رج لع يف لصفم ريم ءافاو ولتتي قلعتم رورجو راج: هلبيق نم ©

 . نآرقلا لبق نم يا . ةفاضالاب

 ًاظفل رورجم مسا : باتك . يفنلا ديكأتل دئاز رج فرح : نم : :باقك نم ©
 ش ْ . ولتت لوغفم هنال ًالحم بوصنم

 ' ١ ىلع ةفوطعم : هطخت . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : هطخت الو ©
 | بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاحلاو اهبارعا برعتو ةولتتا

 ١ . هبتكت الو : ىنعمب هب لوعفم

 أ ريم لصتم ريمسف فاكلاو هطخت الب قلعشم رورجو راج : كنيميي ©

 ٠ ةقاضتالاب رج لحم يف - بطاخملا
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 ام نأ ىلع ةلاد يهو ءازجو باوج فرح : اذا: نولطبملا باترال اذا «

 ولف ىنعمب ةفونحملا ولل ءازج نع بارج ةنولطلا ساتالا رهو اقرب

 : كلذ نم ءيش ناك ول وا . نولطبمملا كشل بتكيو أرقي نمم دمحم اي تنك

 .ةردقملا ولا باوج يف ةعقاو ماللا . نولطبملا باترال طخلاو ةوالتلا نم يا

 هنال واولاب عوفرم لعاف : نولطبملا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : باترا

 باترالا» ةلمجو . درفملا يف ةكرحلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم غمج

 . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج «نولطبملا

3 

 ا يس ا مرق ارا

 ديو يلون ارواضف كيا وزب 4
 © نول رس ا

 لحم يف لصفنم ريمض : وه . فانثتسالل بارضا فرح لب: تايآ وه لب ©

 . تايآ نآرقلا لب الك يا ةمضلاب عوفرم ؛وه» ربخ : تايآ . أدتبم عفر 1

 اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم تايآل تعن  ةفص : رودص يف تائيب ©

 تايآ : ىنعمب تايآل ةيناث ةفصب قلعتم رورجمو راج : رودص يف . ةملفلا

 . رودص يف ةظوفحم يا . يناعملا تاحضاو

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : ملعلا اوتوأ نيذلا ©

 ةفوذحملا ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوتوأ

 فلالاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ملعلا

 ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نوملاظلا الإ انتابآب دححي امو ©

 . نيعبرالاو

 ل6الاب



 هلا ب نس ا و هوا 4 شه دوقارإ رايس 1
 [ناوطاعع كيل نإ لفكن سي يعلم لوو ه٠

 ْآ 7 لل س0
 *© نيِجرْمأَ

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع وارلا : اولاقو ©
 ' لعفلاو ٠ ةقراف فلالاو لغاف عفر لحم يف لصتم ريبمض واولاو ةعامجلا
 . «نولطبملا باترال» ىلع فوطعم

  ينبم ضام لعف : لزنأ . هاله ىنعمب ضيضحت فرخ : الول : لزنآ الول ©

 ! لغاف بئان : تايآ . لزنأب قلعتم رورجمو راج : هير نم تايآ هيلع ©

 . ريم ءاشاو تايآل ةفصب قلعتم رورجبو راج : هبر نم . ةمضلاب عوفرم
 . هبر نم تازجعم يا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 . ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©

 : . مهل لقف يا . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : تايآلا . ةفرفكمو ةفاك : هللا دنع تابآلا امئإ ©

 . هعقوم عقاو وا أدتبملا ربخب قلعتم ةيفرظلا لع بوصنم ناكم فرظ : دنع
 ةفابضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو

 ٠ . ةرسكلا رجلا ةمالعو

 ريمض  لصفنم ريمض : انا . ىلوالا «انا» ىلع واولاب ةفروطعم : انأ امثإو ©

 : . أدتبم عفر لحم يف - ملكتملا
 ْ «نيبم) نوكي وا . ةمضلاب ناعوفرم أدتبملل ن ناعباتتتم ناربخ : نيبم ريذث ©

 هم



 كك
 هه ومو ومو ليو دوج

 ىلع ةفطاع وا ةدئاز واولاو ماهفتسا ظفلب راكنا ةزمه ةزمه لا : مهفكي مل وأ © :

 لعف : فكي . بلقو مزجو يفن فرح : مل . فوذحم هيلع فوطعم

 «مه» و  ةلعلا فرح  ءايلا هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 - لصتم ريمض «ان» و . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا : انلزنأ
 : لزنا . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  عاطملا دحاولا ريمض

 ىلع ينبم لصتم ريمض «ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 لحم يف «باتكلا كيلع انلزنا» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح يف امو «نا» و «نا» ربخ عفر
 . «يفكي» لعاف عفر

 هب لوعفم : باتكلا . «لزنا» لعفلاب قلعتم رورجمو راج : باتكلا كيلع ©

 رئاس نع ةينغم ةيآ مهفكي لأ ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم
 . نآرقلا اذه كيلع انلازنا تازجعملا

 لعف : ىلتي . باتكلا نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهيلع ىلتي ©

 بئانو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم

 لك يف مهيلع هتوالت مودت ىنعمب وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا

 . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ىلع . نامزو.ناكم

 . ىلتيب قلعتم رورجملاو راجلاو

 مسا : اذ . رج فرح يف . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : كلذ يف نا ©

 . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللاو يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا

 . مدقملا «نا» ربخب قلعتم رورجملاو راجل او

| 3 

6589 



 («ناذ مسا: ةمحر . - ةقلحيملا  ديكوتلا مال ماللا : ىركذو ةمحرل ©

 اهلل ةيوضنما قمرا ىلع اولا ةفروطعم : ىركذو . ةحتفلاب بوصنم
 - فرصلا نم ةعونمم اهنال ةملكلا نونت لو رذعتلل فلالا لع ةردقملا ةحتفلاب
 'وا ةركذتو: ةميظع ةمعنل ىنعمب . روصقم ثنؤم ْيعابر اهنال - نيونتلا

 ' 1 .ةظعو

 | لعف .: نونمؤي ٠ اه ةفصب وأ ىركذب قلعتم رورجيو راج : نونمؤي موقل ©

 . قل د تمن ةفص رج لحم يف ةنرتمؤي' ةيلعفلا ةلمسملاو

 رووا تاون
 9 نو 0 للاب اوم

 ' تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم:رما لعف : لق ©
 : : . مهل لاق يا . نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو

 ' : ىفك -١. لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هللاب ىفك ©
 فرح ءابلا : هللاب . رذعتلل فلالا ىلع زدقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 لعاف هلال. الحم عوقرم ًاظفل ميظعتلل رورجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا . .رج
 1 . (ىفك)

 يشب قاسم ةيفرلا لع برصنم الكم فرغ اديهشن مكثيبو يذيب #
 لخملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةختفلا هبصن ةمالعو
 . ةفاضالاب رج لحم يف ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب

 | ةحتفلا بصنلا ةمالعو اهبارعا برعتو «ينيب» ىلع واولاب ةفوطعم : مكنيبو
 لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريض فاكلاو ةرهاظلا
 ' ةمالعو ٍبوصنم زييمت : اديهش . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج

 ش . اننيب ًادهاش ىنعمب . ةلالجلا ظفل نم لاح وا ةحتفلا. هبصن

 كا لات



 هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف: ملعب ©
 : ىنعمب ةلالجلا ظفل نم لاح بصن لخم يف «ملعي» ةيلعفلا ةلمجلاو .وه

 وهف : ىنعمب . ملعي وه : ريدقت فوذحم ًأدتبم ربخ عفر لحم يف وا ًالاع

 . مكرماو يرما ىلع علطم

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : ضرألاو تاومسلا يف ام ©

 : هريدقت رمضمب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا يف . هب لوعفم بصن
 اهل لحم ال لوصوملا ةلص «تاومسلا يف رقتسا# ةلمجو . رقتسم وه وا رقتسا

 . «تاومسلاا ىلع واولاب ةفيطعم : ضرالاو . بارعالا نم

 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانئتسا واولا : لطابلاب اونمآ نيذلاو ©
 . هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب

 ال لوصوملا ةلص «لطابلاب اونما» ةلمجو . اونماب قلعتم رورجيو راج :لطابلاب
 . بارعالا نم اه لحم

 . اهبارعا برعتو «لطابلاب اونمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : هللاب اورفكو © :

 . «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : نورساخلا مه كئلوأ ©

 فرح فاكلاو ًأدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كئلوا

 مهل ريخ : نورساخلا . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه .باطخ

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم
 «كئلوا» ادتبملا ربخ عفر لحم يف «نورسانخلا مها ةيمسالا ةلمجلاو .درفملا

 . بارعالا نم هل لحم ال داع وا لصف ريمض «مه» برعي نازوجيو

 بارعالا نم لوالا هجولاو «كئلوا» ًادتبملا ريخ عفر لحم يف «نورساخلا»و

 ةراشالا مسا نم الدب برعت نا «نورساخلا» نوك نم سابتلالا ةيشخ بوصا

 . «كئلوا»

 كا



 و ا نادت
 ظ © 0
 عراضم لغف : كنولجعتسي . ةيفانعتسا واولا : باذعلاب كتولجعتسيو ©

 : ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 . هب لوعففم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم
 ميزكلا لؤسرلا وه بطاخملاو . نولجعتسيب قلعتم رورجتو راج : باذعلاب
 | . (هلو) دمحم

 . مناج ريغ طرش فرح : الول ..ةيفانئتسا واولا : ىمسم لجأ الولو ©
 ' : ئمسم .. فوصوم هنال ةركنلاب ءادتبالا زاجو ةمضلاب عوفرم أدتبم : لجا

 لبق فلالا ىلع رذعتلل ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم لجال - تعن  ةفص

 ' وا تقو الولو : ىنعمب ًابوجو فوذحم أدتبملا ربخو . ةركن اهنال اهنيونت
 ' . ئمسملا تقولا كلذ ىلا هريخأت هتمكح تبجوا هللا هايس ردقم داعيم

 ::.بازعالا نم امل لحم ال ةيئادتبا «ربخلا عم ىمسم لخا» ةيمسالا ةلمجلاو

 ينبم ضام لعف : ءاج . ؛الول» باوج يف ةعقاو ماللا: باذعلا مهءاجل ©

 . ملقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و . حتسفلا ىلع

  باوج «تاذعلا مهءاج» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف :باذعلا

 . بارعالا نم اف لح ال مزاج ريغ طرش

 ' يف هولا بارج يف ةعقاولا ماللا نال ةفطاع واولا :: ةنسغي مهنيتأيلو ©

 ىلغ ينبم.عراضم لعف : نيتأي . كلذك ديكوت مال يم «باذعلا مهءاجلا

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا
 يا.. هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و . باذعلا يا وه

 . ةأجف ىنعمب لاخلا عضوم يف ردصم : ةتغب . .ةتغب باذعلا مهتغابي

 ' بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلا . ةيلاح واولا : نورعشي ال مهو © .
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 : ال . أدتبم عفر لحم يف  نيبئاغلا ريمض  لصفنم ريمض : مه . لاح

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورعشي . لمع ال ةيفان

 . «مه» ربخ لحم يف (نورعشي الا ةلمجو . لعاف عفر لح يف لصتم

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : باذعلاب كنولجعتسي ©

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرج : نا . ةيفانثتسا واولا : منهج. ناو ©

 نم ةعونمم اهنال نونت ملو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نا» مسا : منهج

 . ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا

 «نأ» ريخ : ةطيحم .  ةقلحزملا_ديكوتلا مال ماللا : نيرفاكلاب ةطيحمل ©'

 مسالا رج ةمالعو ةطيحمب قلعتم رورجمو راج : نيرفاكلاب . ةمضلاب عوقرم

 يا . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا
 . نآلا نم مهب ةطيحم يه وا ةمايقلا موي مهب طيحتس

 كولو هلاك وَمِقَو ناد َهقْسمو د 5 573 ه5 كورد اك 1
 عديمدو و رود 2و
 0 نوما كاماوقود

 رج لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ركذا هريدقت رمضمب بوصنم وا ةيفرظلا
 . ةفاضالاب

 رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : باذعلا مهاشغي ©

 لعاف : باذعلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و

 . باذعلا مهيطغي موي ىنعمب ةمضلاب عوفرم

 ةفوذحم لاحب قلعتي وا باذعلا مهاشغيب قلعتم رورجبو راج : مهقوف نم ©

 تداكالا



 مهبارج عي ايطغم وا مهقوف نم هدب باذلا مهيطقي ىنعمب باذعلل

 ١ . ةفلضالاب رج لح يف نييئاخلا ريمض امه)و

 1 اهبارعا برعتو ؛مهقوف نم" ىلع واولاب ةفرطعم : مهلجرا تحت نمو © 1

 . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : لجيرا

 . ةفاضالاب رج لحم .يف نييئاغلا ريمض «مهاو

 ليمسف لعاقلاو ةمضلاب عيفرم عياضم لعف : لوقي . ةفطاع واولا : لوقيو ©

 0 . مهل هللا لوقيو يا وهأهريدقت ًاناوج رتتسم

 اةسمخلا لاغفالا نم ةعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوقوذ ©

 ؛ةيلغفلا ةلمجلاو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم :ريمض واولاو

 ْ . لوقيل هب لوعفم بصت لحم يف «نولمعت متنك ام اوقوذ»

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: مقذك ام ©
 'هيلا فاضملا لحو ؛ءازج» فاضملا لوعفملا فذحف هنولمعت متنك ام ءازج يا

 .ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . هلحم «اما
 يف مظلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءابتلاو كرحتم ا عفرلا
 : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو (ناك» مسا عفر لحم

 عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعت ©

 : متنك» ةلمجو . «ناك» رببخ بصن لحم يف «نولمعت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف

 ' ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعت

 . هنولمعت متنك ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لخملا بوصنم فوذحم

 ١ هر دة 2 <

 © نولي ةحيبو ىضتأ ومما اة 5
 ' ةحففلا هبضت ةمالعو بوصنم 'ىداتم : يدابع . ءادن ةادا : اي: يدابع اب ©

 : فاضم وهو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخخآ ىلع ةردقملا

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو
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 ىلع دابعلل - تعن  ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 . نيذلا اهيا اي : ريدقتلا فوذحم ىدانم نم ًالدب نوكي

 لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونما ©

 . بارعالا

 مسا : يضرا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ةعساو يضرا نا ©

 اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتنم (نإ»

 . ةمضلاب عوفرم «نأ») ريمش : ةعساو

 ىلع ينبم لصفنم ريمض : يايا . ةيفانثكسا ءافلا : نوديعاف ياياف ©

 اودبعاف يايإف : ريدقتب . بصن لحم يف اهلمكأب «يايا» ةملكلا نا ليقو
 نأ : ىنعملا نال فوذحم طرش باوج يف ةعقاو ءاقلا : نودبعاف . نودبعاف

 مث اهريغ يف يل اههصلخأف ضرا يف ةدابعلا اوصلخت مل ناف ةعساو :يضرا

 ىلعم هميدقت ةدافا عم لوعفملا ميدقت هفذح نم ضوعو طرشلا فذح

 نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : نودبعا . صاصتخالاو صاصتخالا

 ا ةسمخلا لاعقالا نم هعراضم

 . هب لوعفم بصن لحم يف اهيلع ةلادلا ةرسكلاب

 ل 01 ٍَِث تب تول ةَكعياَذ 5م

 ه8 نوعجر سب هيد 07
 . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم ًأدتبم : لك: ا ةقئاذ سفن لك ©

 أدتبملا ربح : ةقئاذ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : سفن

 . هلوعفم ىلا فيضا لعاف مسا لصالا يف وهو فاضم وهو ةمضلاب عوفرم

 دس 16



 نق لك يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : توملا

 ١ . ةلاحم ال توملا قوذت نا امل ردقم

 . نوداعت انيلا متنا مث : ىتعمب فطع فرح : مث: نوعجرت انيلا مث ©
 ينج عوام لف فو ححرل و. وص هيب قمشا ريرب راج : انيلا

 م 3 000000

 دق يك بو ءاَعَََو 1
 « ديفا يرعاك
 . عفو ل يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانتسا دارلا : نيذلاو

 : ١ . اهل لحم ال هتلص مدعب ةلمجلاو . أدتبم

 الإ ةسايجلا واب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام لمن : اولمعو اوثمآ ©
 : واولاب ةفوطعم : اولمعو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض
 . اهبارعا برعتو «اونمأ» ىلع

 ا ا سلا

 : ْ . هلع ةفصلا تلحو فوصوملا

 ! مال ماللا . أدتبملا ربخ عفر لحم يف اهدعب امو ةيلعفلا ةلمجلا : مهئّئوبنل ©

 ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف: ؛ نئوبن . ديكوتلا
 : اهل لح ال ةليقثلا ديكوتلا نونو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 : يا. لوا هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و . بارعالا نم

 ْ . مهتلزنتل

 ناث هب لوعفم : ًافرغ . نئوبثب قلعتم رورجمو راج : افرغ ةنجلا نم ©
 ْ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 دس 11



 - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : راهذالا اهقحت نم يرجت «
 نم . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت . ًافرغل
 و ةنئاك ريدقتب راهنالا نم ةفوذحم لاحب وا يرجتب قلعتم رورجمو راج : تحت
 لعاف : رامعالا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يئبم لصتم ريمض «اه»

 . ةمضلاب عوفرم 0

 ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم نينمؤملا نم لاح : اهيف نيدلاخ ©

 رورجمتو راج :اهيف . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس

 . نيدلاخب قلعتم

 . حفلا ىلع ينبم حدملا ءاشنتال ضام لعف : معن : نيلماعلا رجا معن ©

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيلماعلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : رجا

 يف ةكرح او نيونتلا نم ًاضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هرج ةمالعو
 معئتف : ىنعمب . هيلع لدي ام هقبس هنال حدملب صوصخملا فذحو درفملا

 . نيلماعلا رجا رجالا

 هه نكرم 7 أصيل 08
 ل تمن لس رج لع ف مشفلا لع ا اس ا 0 نيذلا ©

 واولاو ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوربص . نيلماعلل

 ةلص «اوربص» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريسمض

 ناطوالا ةقرافم ىلع نيرباصلا : ىنعمب بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا

 نيكرشملا ءذا ىلعو

 ميظعتلل رورجمو راج : بر ىلع . ةفطاع واولا : نولكوتب مهبر ىلعو ©

 : نولكوتي . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و . نولكوتيب قلعتم :

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 ىلع نيرباصلا ريدقتب ةلصلا زيح يف لخاد هنال اوربص ىلع فوطعم لعفلاو
 . مهبر ىلع نيلكوتملاو نيكرشملا ىذا

 تالا



 ش 0110
 نو 5700 :مكحاَيإَو قررا امقذر ل
 ' ىلع ةينبم ريثكتلا ديفت ددع نع ةيانك : نيأك . ةيفانكتسا واولا : 0

 35 يأك يا ٠ نيونت نونلاو «يأك» اهلصاو . ًادتيم عفر لحم يف نوكسلا

 . ةيربخلا ؤا ةيددعلا ١مك) ىنعمب يهو . نيأك

 ا «نياكد ريع «ةباد» و . نيأكل ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ةباد نم ©

 ؛ ما ثناك ةلقاع ضرالا ىلع .تبد سفن لك : ةبادلاو . ةينايبلا نمب رورجم

 00 . ةلقاع ريغ

 ! نا زوجيو ًاظفل ةبادل ةفص رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهقزر لمحت ال ©
 . : لمحت . اه لمع ال ةيفان : ال . «نيأك» أدتبملا ربخ عفر لحم يف نوكت

 ١ . يه هريدقت ًااوج تتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عزفرم عراضم لعف
 ينبم لصتم ريمض «اه» و ."ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :قزر

 0 . ةفاضالاب رج لحم ف نوكسلا ىلع

 ؛ ظفل هللا ١ «نيأك» أدتبملا ربخ عفر لحن يق ةيمسالا ةلمجلا : اهقزري هللا ©

 ! عوفرم عراضم لعف : قزري . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا

 «اه» و . هناحبس هللا يا وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 ٠ ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 08 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف (اهقزري»

 ؛ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : ايا . ةفطاع واولا : مكاياو ©

 1 : ًاضيأ قزري مكاياو «اهقزريا يف (اه» ريمضلا وهو بوصنم ىلع فوطعم هنال

 : . عمجلا ةمالع ميملاو باطخلل فاكلاو

 . ًادتبم غفر لحم يف لصفنم ريمض : وه . ةفظاع واولا : عيمسلا وهو ©

 0 . ةمضلاب عوفرم.اوه» ربخ : عْيمسلا

 رعي ني عيمسلل ةفص نركب ل زوو اوه ًادتبنملل ناث ريخ : ميلعلا ©

 . مكرئامض يف اب ميلعلا مكلوقل عيمسلا

 الاس



 ب 2 لس 0 ميج دم رحب 24

 لير الاو نوعا 3 فاسو ١
 و يرث 1

 © نوكؤ نال

 فرح : نأ . ةنذؤملا ماللا  مسقلل ةتطوم : ماللا . ةيفانئتسا واولا : نكلو ©

 . مناج طرش

 لعف كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مهتلأس ©

 ىلع ينبم  بطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءانلاو نإب مزج لحم يف طرشلا

 رج لح يف ةكم لها يا نيبئاغلا ريمض «مه» و . لعاف عفر لح يف حتفلا

 نم اه لحم ال هباوجو مسقلا نيب ةيضارتعا «مهتلأس نإا ةلمجو . هب لوعفم
 . بارعالا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ضرالاو تاومسلا قلخ نم ©

 وا عفر لحم يف «ضرالاو تاومسلا قلخ» ةيلعفلا ةلمجلا هربخو أدتبم عفر ْ

 . نمع : ريدقتب فوذحم رج فرحاب رج لحم يف ًالوصوم مسا «نم» نوكت
 ةلص «ضرالاو تاومسلا قلخ» ةلمجو . مهتلأسب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو
 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . اهل لحم ال لوصوملا

 الدب ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تاومسلا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم
 ىلع واولاب ةفوطعم : ضرالاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنال ةحتفلا نم

 . اهلثم ةبوصنم «تاومسلا»

 قلخ» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم ناتلمجلا : رمقلاو سمشلا رخسو ©

 . اهلثم نابرعتو «ضرالاو تاومسلا

 فوذحم طرشلا باوجو بارعالا نم لحم ال مسقلا باوج ةلمجلا : نلوقيل ©
 : نلوقي . ةردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو : ماللا . مسقلا باوج هيلع لد

 هئانب ببسو . ةسمخلا لاعفالا نم هنال نونلا فذح ىلع ينبم عراضم لعف

  ةفوذحملا  ةعامجلا واوو . ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتا نونلا فذح ىلع
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 , ديكوتلا نونو . لعاف عفر لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال
 ' لوعفم بصن لحم يف اهدعب ةيلعفلا وا ةيمسالا ةلمبجلاو ؛ اهل لح ال ةليقشلا
 . اهب

 ظفل نوكي وا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم هللا وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : هللا ©
 : انه لعفلا فذح دقو هللا نهقلخ هريدقت ًازاوج فوذحم لعفل ًالعاف ةلالجلا

 . ظوفلم رهاظ ماهفتسا اهب بيجا هنال ًانارج

 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ىنأ . ةيفانتتسا ءافلا : نوكفوي ىنأف ©

 : هللا ديحوت.نع نوفرصي فيكف ىنعمب نوكفؤيب قلعتم ةيفرظلا ىلع بصن لحم
 : عراضم لعف : نوكفؤي . ضرالاو تاومسلا قلاخ هناحبس هنأب مهرارقا عم

 بئان عقر لخ يف لصتم ريمسخ واولاو نونلا توبثي عوضرم لوهجسملل ينيم
 . لعاف

 ركن يق نيل 7

 : طلي ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل : 'قزرلا طسبب هللا ©

 ٠ "يا ونه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 ' طسبي» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : قزرلا . هناحبس هللا
 1 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «قزرلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ١ نم . رج فرح ماللا : ءاشي نمل«

 « ءاشي ٠'ةيلعفلا ةلمجلاو . «طسبي» بارعا برعت : ءاشي . ماللاب رج .لحم
 لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم ال لحم:ال لوصوملا ةلص

 يا هؤاشي نمل : ريدقتلا . هب لوعفم هتال لحملا بوطصنم فوذحم ريمض

 . هديري



 نال لوصوملا مسالا «ْنَم» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : هدايع نم ©

 ىنعمب . نيعم ريغ مهبم ؛ءاشي نم» نال اهلبق مهبملل ينايب رج فرح «نِم»
 .٠ ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو هدابع نم مهنوك لاح

 ىلع قزرلا قيضيو وا رتقيو : ىنعمب . ًاضيا اهريدقتب يهو اهبارعا برعتو

 ريغ مهبم اءاشي نم» نال !ءاشي نم» عضوم ريمضلا عضوف . ءاشي نم

 : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : لكي هللا نإ ©
 ربخب قلعتم رورجو راج : لكب . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نا» مسا

 .1نإد

 يخش 1 ميلع .ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميلع ءىش ©

 . ةمضلاب عوفرم «نا»

 دسم ديالو كنت مفلس نيو ١
 5 نقع تب 1

 : ءايسلا نم . نيتسلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ايحا . «لزن» لعفلاب قلعتم رورجمو راج ش

 راج : اهتوم دعب نم . ايحأب قلعتم رورجمو راج : هب . رذعتلل فلالا ىلع
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : توم . ضرالاب قلعتم رورجمو

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و . فاضم رهو ةرسكلا
 . ةفاضالاب

 لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©

 . نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو . تنا هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض

 لالا



 لوقم  ةياكحلا ىلع هب لوعفم بصن لح يف ةيمنالا ةلمجلا : هلل دمحلا ©
 قامتم ميلظعتل رورحتو راج : هلل . ةمضلاب عوفرم أدتبم : دمحلا . - لوقلا

 . أدتبملا ريخب

 .ةمدغلاب عوفرم أدتبم : رثكأ .فانتتسالل بارضا فرح : لب : مهرشكأ لب ©

 : . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه» و

 .اه لمع ال ةيفان : ال . أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نولقعي ال ©
 علل ل يف لصتم ريمسخ دارو رخا تويتي عوقرم عياسشتم لع: نولقعي
 ٠ نولوقي امك نوكردي ال يا . اهوعفم فذحو . لعاف

 /_ سرس سم ا 01 2708 ار آ

 00 ةرحالا راذلا ع 1 ِهِدِهاَمَو 1
20 8 
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 ينبم ةراشا مسا : هذه . ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعتسا واولا : هذه امو ©

 ةمضلا هعفر ةمالعو هلثم عوفرم ةراشألا مسا نم لدب : ايئدلا ةايحلا ©
 ةمالغو اهلثم ةعوفرم ةايحلل  تعن  ةفص : ايندلا .! هرخآ لع ةرهاظلا

 هذه ءاردزا ميركلا لوقلا يفو . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلا اهعفر

 ١ 10. اهيف مهتومو اهلها نع الاوز ةعرسل اهرمال ريغصتو ايندلا

 عوفرم أدعبلا ريخ : وه. اخ لحم ال رصح ةادا : الا: بعلو وهل الإ ©

 .٠ ةمضلاب اهلثم ةعوقرم «وملا ىلع واولاب ةفوطعم : : بعلو . ةمضلاب

 . نوفرصني مث ةرتف لافطالا بعلك هناحبس اههبش

 مبشُم دياكوتو بصن فرح : نأ . ةفطاع واولا : ةرخآلا رادلا ناو ©

  تغن - ةفص : ةرخآلا .ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم 1نا» مسا : رادلا .لجفلاب
 0 .' ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم رادلل

 مالا ]ل



 يف لصفنم ريمض : يه .  ةقلحنملا هيدوملا مال ماللا ناويحلا يهل ©

 ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم «يه» ربخ د : ناويحلا . ًادتبم عفر لحم

 ةايحلا يه ةرخآلا رادلا ناو ىنعمب «نا» ريخ عفر لحم يف «ناويحلا يه

 يبيح ردصم : ناويخلاو . اهيف توم ال رارمتسالاو دولخلا ةمئادلا ةيقيقحلا

 نالعف ءانب يف امل ةايحلا نم غلبا وهو . ًاواو ةيناثلا ءايلا تبلقف ناييح هسايقو

 ةكرحلا ىنعم ىلع لاد ءانب ىلع ةملكلا ءيجيو . بارطضالاو ةكرح لا نم

 انه ةايحلا ىنعمو . ناتوم : ريثكلا توملل ليق امك ةايحلا ىنعم يف ةنغلابم

 . توم اهبقعي ال يا

 . هانعم مدقتل هباوج فدحو مزاج طرش فرح : رل: نوملعي اوئاك ول ©

 اورثآ ال ةيقيقحلا ةايحلا يه ةرخآلا رادلا نا يا كلذ نوملعي اوناك ول يا

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . اهيلع ايندلا ةايحلا

 لوعفم فذحو «ناكا ربخ بصن لحم يف «نوملعي» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف

 . كلذ نوملعي يا . مولعم هنال (نوملعي)

 اة تو 11 وعمق اوكراَدَو م
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 © وريم
 نمضتم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةيفانكسا ءافلا : اويكر.اذاف ©

 اوبكر . نوكسلا ىلع ينبم هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخخ طرشلا ىنعم

 لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لغف

 دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «اوبكر» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 . فرظلا

 الا"



 ٍ . دحأو ظفاب ًاعجو ةدرفم

 : اوعد . بارعالا نم اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : هللا اوعد ©
 'واوب هلاصتال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا مضلا ىلع ينبم ضام لعف
 ظفل هللا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا

 , نفسلا يف اوبكر اذاف يا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا

 ١ . هدحو هللا ىلا ءاعدلاب اوأجل دئادشلل اوضرعتو

 هنال ءايلاب :بوصنم «اوعد» يف ةعامجلا واو نم لاح : نيدلا هل نيصلخم ©

 :قلعتم رورجمو راج : هل . درفملا نيونت نم ضومع نونلاو ملاس ركذم عمج
 ! بوصنم «نيصلخت» لعافلا مسال هب لوعفم : نيدلا . اهوعفمب وا نيصلخمب

 ,نينئاك يا ٠ مهب مكهتلا نم برض ةيمستلا هذه يفو . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 اا . نينمؤملا نم هلل نيدلا [صلخي نم ةروص يف

 | ىتغمب مزاج ريغ طرش مسا : ل . ةيفانثتسا ءافلا : ربلا ىلا مهاجن املف ©
 ' ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم . جهاجن اذا وأ «نيح»

 ' ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجا : ربلا ىلا مهاجن : باوجلاب ةقلعتم
 ؛ فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىجن . فرظلا دعب اهعوقول
 ' نييئاغلا ريمض «مها) و . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل
 اجت تم رو راج ال لب ريش ع لع

 يف ءافلا ذسم ةداس  ةيئاجف  ةءاجف فرح : :١ نوكرشي مه اذا ©

 اشم لبق : نركرشي ادم علل لع يف لصفتم ريمأش : مه ٠ ةؤاجلا

 ' ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 ؛ باوج «نوكرشي مه) ةيمسالا ةلمسجلاو . «مه) ربخ عفر لحم يف «نوكرشيا

 ' ربلا ىلا مهاجن اذاف : ىنعمب . بارعالا نم امل لح ال مزاج ريغ طرش

 . كرشلا لاح ىلا اوداع اونمآو

 ال4



 5 نة نا
 عراضم لعف : اورفكي . رج فرح يهو ليلعتلا مال ماللا : اورفكيل ©

 ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو «يك) مال دعب ةرمضم نأب بوصنم
 ةرمضملا «نا» ةلص «اورفكي» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 لح يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نا» و . بارعالا نم اهل لحم ال

 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا نوكرشيب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج
 . مهانيتآ اب مهرفكل كرشلا لاح ىلا اوداع ربلا ىلا مهاجن اذاف ىنعمب

 ىنعم ىلع  ديدهتلا  ديعولا ديفت ةمزاجلا رمالا مال ماللا نوكت نا لمتحيو
 نوكي ةلاحلا هذه يفف . ةروسكم اهال رما مال نوكت نا زاجو . اورفكيلف
 اضيا نونلا فذح همزج ةمالعو رمالا مالب ًاموزجم «اورفكي» عراضملا لعفلا

 . ةسمخلا لاعفالا نم هنال

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . اورفكيب قلعتم رورجبو راج : مهائيتآ امم ©
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتآ . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 «مهل و . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و .انب

 اب اورفكيلف ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف نيكرشملا يا نيبئاغلا ريمض

 . امل لحم ال لوصوملا ةلص «مهانيتآ» ةلمجو . ربلا ىلا مهتاجن ةمعن نم مهانيتآ

 يا . اهبارعا برعتو «اورفكيلا ىلع واولاب ةفوطعم ةلمجلا : اوعتمتيلو ©

 . ايندلا ةايحلا تاذلمب اوعتمتيلف

 اوعتمتو اورفكا : ىنعم ىلع رمالا باوج يف ةعقاو ءافلا : نوملعي فوسف ©
 ًازاوج ةبطاخملا ىنعم ىلع ةبيغلا نم ىنعملا ليوحت دعب نوملعت فوسف
 ةيليلعتلا «يك» مال «اورفكيلا يف ماللا لعج ةلاح يف ةيفانئتسا نوكت

 توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي . - فيوست  لابقتسا فرح :فوس

 «نوملعي» لوعفم فذحو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 انتمعنب مهرفك ةبقاع نوملعي فوسف ىنعملا . هيلع لدي ديدهم نم هلبق ام نال

 . ةينافلا ةيويندلا مهت ةايح تايرغمب مهعتمو
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 كا 0
 9 نور دلة محو لوصول

 ىلع ةفطاع وا ةيفانثتسا 'واولا ٠ ءاهطتا ظفلب ريت زه ةزمهل : اوري ملا وأ ©

 : عراضم لعق : اوري .. بلقو مزجو يفن فرح : مل . رمضم يونم فوطعم

 . لعاف عقر لمع يف لصتم ريض واولاو نوثلا فذح همزجج ةمالصو ملب موزجم
 0 ةقراف فلالاو

 يمض ةمغدملا كان" و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ن : ائلعج انا ©

 يس فام لعق + لحج . هسا بصت لع يف ثركسلا لع ينبم لضعم
 لحم يف نؤكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان» و : انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 انلعج انأ يا «نا» ربخ عفر لح يف اهدعب امو «انلعج» ةلمجو . لعاف عفر
 و : .لوقلا قايس نم ملعم هنال رورجملاو راجلا لعفلا ةلص فذحف . مه
 لح يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح ينامو:يااهدعب امو «نا»

 ! نم, يرصب هنال دحاو لوعفم ىلا «ىري' لعفلا ىدلعتو ؛اوري» لوعفم.بصن
 . أيؤرلا ال ةيؤرلا

 / ىدعت دقو ٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتم انلعمل هب لوعفم : ًانمآ ًامرح ©

 ٠ . ةكم لهال يا مهل ًانمآ ًامرح اندجوا : ىنعملا نال هب لوعفم ىلا «لعج»

 . ًاكرحلا- تعن - ةفص : ًانمأ

 ! .لاح بصن لحم يف اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو ةيلاح واولا : سانلا فطختيو ©
 بئاث : سانلا . ةمضلاب عرفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : فطختي

 . سانلا بلتسي نيح يف يا . ةمضلاب عوفرم لعاف

 ! نييتاغلا ريم «مه» و . سانلا فطختيب قلعتم:رورجو راج : مهلوح نم ©

 الك



 افلا . ماهفتسا ظفلي بيجعتو راكنا ةزمه ةزممهلا : نونمؤي لطابلابفأ ©

 . نونمؤي مانصالابأ يا . نونمؤيب قلعتم رورجيو راج : لطابلاب . ةفطاع

 عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نوتمؤي

 نوكرشي مه اذا : ىنعمب ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع ءافلاب فطعلاو . لعاف

 . هللا ةمعنب نورفكيو مهانيتآ (ب اورفكيل نونمؤي لطابلا يفو

 قلعتم رورجمو راج : ةمعنب . ةفطاع واولا : نورفكي ها ةامحنمو ©

 ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورج هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . نورفكيب

 نودحجي ىنعمب «نونمُؤي» بارعا برعت : نورفكي . ةرسكلا رجلا

 هج مسدود ده 3
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 اا كفار

 © نحل كوول

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ًايذك هللا ىلع ىرتفا نمم ملظا نمو ©

 . فهكلا ةروس نم ةرشع ةسماخلا

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بذك . فطع فرح وا: قحلاب بذك وا ©

 قلعتم رورجو راج : قحلاب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . باتكلاو لوسرلاب رفك يا . بذكب

 يف نوكسلا ىلع ينبم «تقو# وا «نيح١ ىنعمب نامز فرظ : امل: هءاج امل ©

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هءاج . بذكب قلعتم ةيفرظلا ىلع بصن لح

 بصن لحم يف لصتم ريمض ءاح لاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «هءاج» ةلمجو . هب لوعفم

 ىنعم ىلا عجرف يفن لع تلخد راكنا ةزمه ةزمهلا : مئهج يف سيلأ ©

 اج : منهج يف . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : سيل . ريرقتلا

 دلال



 : . ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا مسالا رج ةمالعو مدقملا «نسيل» ريخب قلعتتم زورجمو

 . ثنؤم ةفرعم هنال فرصلا نم عونمت هنال

 . فنإلا ىلع رذعتلل ةردقما ةمضلاب عيفرص «سيلا مسا : نيرفاكلل ىوثم ©

 رورجمو رانج : نيرفاكلل . لوزتلل ناكم : ىنعمب ةركن امال اهنيونت لبق
 نم. ضوعب نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو ىوثمب قلعتم
 : هفاشك يف يرشغزلا لاق لوقلا اذه ريسفت فو . هّكرحو درفملا نيونت

 الو « منهج يف نووئي الأ : امهدحا . ناهجو هينفو مهئاوشل ريرفقت : سيلأ
 قحلاب اوبذكو هللا ىلع بذكلا اذه لثم اورتفا دقو ؛ اهيف.ءاوثلا نوبجوتسي

 ىتح نيرفاكلل ىوشم منهج يف نا مهدنع حصي ملأ يناشلاو « بيذكتلا اذه
 : ةأركا هذه لثم اوءرتجا
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 الع قال ب لوم ا نيذلا . ةيفئانغتسا واوا : نيذلاو ©
 . اهل لحم ال هتلص:هدعب ةلمجلاو . أدتبم

 . والاو ةعانجلا ورب هلاصنال مضلا ىلع ينبم فام لف : انيف اودهاج ©

 ٠ قلعتم رورجيو راج : انيف . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 انه ةدهاجملاو . ًاصلاخ انهجولو انلجا نمو انقح يف اودهاج يا .. اودهاجب
 | سففلا نم هتدهاجم بت ام لك تلوانت اهنال لوعفم ىلا دعست لو ةقلعسم

 ا . نيدلا ءادعاو ناظيشلاو ءوسلاب ةرامألا

 . «نيذلا» ًادتبملا ربخ عفر لحم يف ةدكؤملا ةيلعفلا ةلمجإلا : انليس مهنيدهنل ٠

 نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبص عراضم لعف : نيدهن |. ديكوتلا مال ماللا

 : ريهض (مهلو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعغافلاو ةليقثلا ديكوتلا

 , بوصنم ناث هب لوعفم : لبس . لوا هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا

 ' رج لحم.يف نوكسلا ىلع ينبم لضتم ريمض ءان» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . اقيفوتو ريخلا ليبس ىلا ةياده مهديزنل ىنعمب . ةفاضالاب

 الم



 ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . ةفطاع ولولا : هللا ناو ©

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا : ةلالجلا

 عم . ديكوتلا مال : ماللا . مهنيعمو مهرصانل : ىنعمب : نينسحملا عمل ©

 عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو «نا» ربخب قلعتم رورجمو راج : نيئسحملا

 مسا ؛عم» نوكت وأ . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم
 يو . ةبحاصملاو عاتجالا ىلع لدي «نا» ربخب قلعتملا يناكملا فرظلا ئنعمب

 ءايلا اهرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم «نينسحملا» ةملك نوكت ةلاحلا هذه

 .كلذك
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 * مورلا ةروس بارعإ

 ١ ملا ©
 . ةقباس ةميرك روس يف تبرعأو تحرش ةفيرشلا فرحألا هذه ©

 ْ مولاتي ؟

 ْ ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعق : مورلا تبلغ ©
 أ عوفرم لعاف بئان : مورلا 8 نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب تكرح ةنكاسلا

 1 . ةمضلا هعفر ةمالعو

 78 ورا ف قص 6 ل

 **  َنولغيَس معدنه

 : مسالا رج ةمالعو مورلا تبلغب قلعتم رورجمو راج : ضرألا ىضدأ ف فى

 ةفاضالاب رورحي هيلا فاضم : ضرألا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا
 ا يف يأ ٠ مهودع ىلإ مهضرأ برقأ يف : ىلنحمب ٠ ةرسكلا هرج ةمالعو

 1 . هيلا فاضملا بانم ماللا ةبانإ مهضرأ

 ! ١ ريمض - لصفتم ريمض : مه . ةيفائئتسا واولا : مهبلغ دعب نم مهو ©

 . نوبلغيسب قلعتم رورجبو راج : دعب نم . أدتبنم عفر لحم يف نيبئاغلا

 . :فاضم وهو ةرسكلا هرج ةئمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :بلغ

 . ةفاضالاب رج لح ف نييئاغلا ريمض (مهلو

 -بمعاسلا



 لعف : نوبلغي . بيرقلل  لابقتسا - فيوست فرح نيسلا : نويلغيس ©

 فذحو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم

 ربخ عفر لحم يف «نوبلغيس» ةيلعفلا ةلمجلاو سرفلا نوبلغيس يأ لوعفملا
 . ؟مه» أدتبملا
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 هيلا فاضم : نينس . نوبلغيسب قلعتم رورجمو راج : نيذس عضي يف ©

 عضيبلاو . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءابلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب

 . رشعلا ىلا ثالثلا نيب ام

 رخؤم أدتبم : رمألا . مدقم ربخب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : رمآلا هلل ©

 مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : نم : دعب نمو ليق نم ©

 «لبق نم٠» ىلع واولاب ةفوطعم «نمو)و نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال

 هيلا فاضملا فذح دقو رمألاب قلعتم رورجملاو راجلاو . اهبارعإ برعتو
 نيحو اوبلغ نيح امهرخآ يفو نيتقولا لوأ يف ىنعمب . هظفل نود هانعم يونو

 . نوبلغي

 ةمالعو ةيفرظلا لع بوصنم نامز فرظ : موي . ةيفانئتسا واولا : ذئمويو ©

 نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا . حرفيب قلعتم فاضم وهو ةحتفلا هبصن

 هنوكس : نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل رسكلاب كرحو هرخآ ىلع رهاظلا

 ةلمجلاو ًاضيأ فاضم وهو ةفاضالاب رج لحم يف وهو نيونعلا نوكسو
 مورلا بلغي ذئمويو : ريدقتلا . ةفاضالاب رج لحم يف نيونتلاب اهنع ضوعملا

 . مهل هللا دعو زاجنال نونمؤملا حرفي ىنعمب وأ نونمؤملا حرفي

 بما



 'عوفرم لعاف : نونمؤملا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نونمؤملا حرفي ©
 اا . درفملا ةكرح نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب

 © زيي اوفو افي سرح ره

 ' هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . يفي قمتم رو راح: هلا رصقبا#
 | هللا رصنب نوحرفي : قنعمب ةرسكلا رسخلا ةمالصيو ةفاصفالاب ميكعتتلا رو

 ٠ ردب موي ليقو . هسلغت

 ' هيف رثتسم' ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءاشي نم رصني ©

 ! بصن لحن يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . وه هريدقت ًازوج
 | ال لوصوملا ةلص ةءاشي# ةلمجو ارصني» بارعا برعت : ءاشي . هي لوعفم

 رصني : ئنعمب هيلع لدي هلبق ام نأل لوعفملا فذحو بارعالا نم اهل لحم
 ٍ : .. هرصن ءاشي نم هلل

 عفر. لح ف لصفنم ريمض : وه . ةيفانئتسا واولا : ميحرلا ز زيزعلا وهو ©

 . نأ زوجيو ةمضلاب ناعوفرم أدتبملل ناعباتتم ناربخ : ميحرلا زيزعلا . ادتبم

 . ةيفاتتتسا ةيمسالا ةلمجلاو . زيزعلل ًاتعن ميحرلا» نوكي

 ©« تركع رسدركر كل م ال هاو 1

 ؛ روزرجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ءاشي نم رصنب هناحبس هدعو

 . ةرسكلا ميظعتلل هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ؛ بارعالا نم امل لح ال ةيريسفت وأ ةيليلعت ةلمجلا : هدعو هللا فلخب ال ©
 ٠ لعفف : فلخي . امل لمع ال ةيفان : ال . هدعو فلخي ال هللا نأ ىنعمب

 لما



 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : هدع

 . ةفاضالاب

 . لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيكاردتسا واولا : ساثذلا رثكأ نكلو ©

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : سانلا . ةحتفلاب بوصنم اهمسا : رثكأ

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 . ال لمع ال ةيفان : ال «نكل» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوملعي ال ©

 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عيفرم عراضم لعف : نوملعي

 . كلذ نوملعي ال يأ . مولعم هنأل لوعفملا فذحو . لعاق

 © نواف رمل عرفوا يتلا[ تاه

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نوملعي ©
 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نوملعي ال» ةلمج نم لدب ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف
 ال هنأل ًارهاظ نوملعي يأ نرملعي ال سانلا رثكأ نكلو ىنعم ىلع ةقباسلا

 رهاظم زواجتي ال يذلا ملعلا دوجو نيبو لهجلا وهو ملعلا مدع نيب قرف
 . ايندلا ةايحلا

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ايندلا ةايحلا نم ًارهاظ ©
 تءاج كلذلو رهاوظلا ةلمج نم ادحاو ارهاظ الا نوملعي ال مهنأ ىنعمب

 ىتح يفنلا نم هبرقي هليلقتو مهمولعمل ليلقت ريكنتلا اذه ينو ةركن ةملكلا

 : ةايحلا نم . «نوملعي ال» ةقباسلا ةميركلا.ةيآلا يف دراولا نم لدبملا قباطي
 ةرورجم ةايحلل ةفص : ايندلا . «ًارهاظ» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج

 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم

 .لاح بصن لمح يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : ةرخآلا نع مهو ©

 اج : ةرخآلا نع . أدتبم عفر لحم يف بئاغلا ريمض - لصفنم ريمض : مه

 لم



 . نينكاسلا ءاقتلال رجلا فرح («نعا رخآ رسكو أدتبملا زيخب قلعتم رورجمو

 . نولفاغ اهيف امو ةرخآلا نع مهو : ىنعمب

 ! ريمض : مها. . أدتبملا ةمه» ربخ عفر لح يف ةيمسالا ةلمجلا : نولفاغ مه ©

 'واولاب عوقرم. هربخ : نولفاغ , أدتبم عفر لحم يف  نييئاغلا ريمض  لصفنم
 0 نوكت نأ زوجيو .. .درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل
 . لوألا أدتنبملا «مه» ربخ (نولفاغ» ديكوتلل ىللوألل ًاريركت ةيناشلا

 . اهتم ًالدب يأ «ريركتلا»
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 ' . ةدئاز : والا . ريرظلا ىنممب اظفل ماهقتسا ةزمه ةزمهلا : اوركفتي ملوأ©
 ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف ؛اوركفتي»و بلقو منجَو يفن فرح :
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . 'نونلا فذح همزج

 ! مهسفنأ يف ىنعم ىلع اهتلص يأ اوركفتيب قلعتم رورجبو راج : مهسفنأ يف ©
 ! لجم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو. . تانئاكلا نم هريغ نم مهيلا برقأ يه يتلا

 ْ . ةفاضالاب رج

 . حتفلا ىلغ ينبم ضام لعف :,قلخ . امل لمع ال ةيفان : ام : هللا قلخ ام © .
 : ؟هللا قلخ ابم١ ةلمجو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف :: ةلالجلا ظفل .: هللا

 ' ةلمجلاو هللا قلخ ام اولوقيف اوركفتي ملأ : ىنغمب فوذحم لوقب قلعتم
 . «اولوقي» لوعفم بصن لحم يف «ضرألاو تاومسلا قلخ ام ةيلعفلا

 نم ًالدب ةرسكلا هبضن ةمالعف بوصنم هب لوعفم : ضرألاو تاومسلا ©
 ىلع واولان.ةقوطعم : ضرألاو . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا
 : . ةرهاظلا ٍةحتفلاب ةبوصنم «تاومسلا»

 كك 1



 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : امهثيب امو ©

 ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ «نيباو بوصنم ىلع فوطعم هّنأل بصن
 ةلمجو رقتسا هريدقت فوذحم لعفب قلعتم فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو
 يف لصتم ريمض ءاهلا . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اههنيب رقتسا»

 نم ضرألا تاومسلا نيب امو ىنعمب ةينثتلا ةمالع ؛اماو . ةفاضالاب رج لحم

 . ةيفخلاو ةفورعملا ملاوعلاو تاقولخملا

 لاحب قلعتم رورجيو راج : قحلاب . ا لمع ال رصح ةادا الا : قحلاب الإ © .

 . قحلا اهب ًاديرم الا وأ ةمكحلاب ةبوحصم 'قحلاب ةنورقم الا : ريدقتب ةفوذحم
 ةفوذحم  قلطم لوعفم  ردصمل  ًاتعن - ةفص رورجملاو راجلا نوكي نأ زوجيو
 . قحلاب اسبتلم اقلخ الا : ريدقتب

 وأ اهلثم ةرورجم «قحلا» ىلع ةفوطعم : لجا . ةفطاع واولا : ىمسم لجأو «©

 ردقملا فاضملا رورجملا فذحف ىمسم لجأ : ريدقتبو قحلاب الإ ىنعم ىلع

 ةمالعو اهلثم ةرورجم لجأل  تعن  ةفص : ىمسم هلحم هيلا فاضملا لحو

 ةركن اهنأل ةملكلا تنونو اهئيونت لبق فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةرسكلا اهرج
 نم امل دب ال ةعاسلا مايق وه اهل ردقم دعوم : ريدقتب وأ دعوم ىلا : ىنعمب

 . ىشالتت مث هيلا يهتنت نأ

 ديفي ديكوتو بصن فرح : نا . ةفطاع واولا : ساذلا نم ًاريثك ناو ©

 همسا : اريثك . لعفلاب هبشم فرح وهو «نكل» ىنعمب كاردتسالا انه

 (نما نال انك ةفصب قلعتم رورجمو راج : سانلا نم . ةحتفلاب بوصنم

 . شضانلا نم هنوك ةلاح ًاريثك ناو يأ ينايب رج فرح

 رورجمو راج : ءاقلب . ىمسملا لجألا : ةلمجلا هبشب دارملا : مهبر ءاقلب ©

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بر «نا» ربخب قلعتم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه»و . فاضم وهو

 عمج هنأل واولاب عوفرم «نا» ربخ : نورفاك . ديكوتلا مال : ماللا : نورفاكل ©

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم
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 يف اوركفتي موأ» بارعا برعت : اورظنيف ضرألا يف اوريسي ملوأ ©
 ! «اوريسيلا ىلع ءافلاب ةفوطعم : اورظنيف . ةقباسلا ةيآلا يف ةدراولا ؟مهسفنأ

 . مهسفنأب اودكاتيف يأ اورظنيو ضرألا يف اوحبسي ملأ ىنعمب اهبارعا برعتو

 , : فيك : «رظني» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : ةيقاع ناك فيك ©
 لعف : ناك . مدقم «ناك» رب بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسأ

 ' دقو '. ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : ةبقاع . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام
 . يقيقح ريغ هثينأت ردصم اهنأل «ةبقاعلا» عم «ناك» لعفلا ركذ

 . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا : مهليق نم نيذلا ©
 . اورقتسا وأ اوناك : هريدقت فوذحم لعفب قلعتم روزجمو راج : لبق نم

 : .ىنعمب بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «مهلبق نم اورقتسا» ةلمجو

 ةربجنتملا ممألا نم مهريغو دومثو داع نم رمدملا راثآ يأ ٠ مهلبق نم اوناك

 1 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهاو

 واؤلا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : دشأ اوناك ©

 ' بؤصنم اهريخ : دشا .ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض

 ةغيص - لعفأ - نزو ىلع  نيونتلا  فرصلا نم عونمم هنأل نوني لو ةحتفلاب
 , بصق لع يف رق مهنم دشأ اراك ةلعفلا ةلمجلا ٠ لعفلا نزوبو ليضفت

 1 . «نيذلا» لوضوملا مسالا نم لاح

 راخاو نب رج لح يف نيئاغلا ريغ مهاو رج فرتح : نم : ةوق مهنم ©

 مك



 ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم زيت : ةرق . دشأب قلعتم رورجملاو
 . مهنم ىوقأ يأ ةوق مهنم دشأ اوناك دقف

 لح يف اهدعب ةلمجلاو . ةفطاع واولا : اهورمعو ضرألا اوراثاو ©
 ينبم ضام لعف : اوراثا . اهلبق ةيلاح ةلمج ىلع ةفوطعم اهنأل لاح بصن

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 ةفوطعم : اهورمعو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ضرألا

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اهاو . اهبارعإ برعتو «ضرألا اوراثأ» ىلع واولاب
 ءاملإ نع ًاثحب ضرألا هجو اوبلق ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا
 . نارمعلا اهيف ودجوأو اهوثرحو ضرألا اوقش يأ هريغو

 ىنعمب  قلطملا لوعفملا  ردصملا نع ةبئان ةفص : رثكا : اهورمع امم رثكأ © .

 لهأ ةرابع نم رثكا ةرامع ضرألا اورمع دومثو داع نم نيرمدملا كئلوأ نا
 رج فرح : نم : اهلصأ : امم . مطاح فعضبو مهب مكبت وهو . ةكم

 ال لوصوملا ةلص «اهورمعا ةلمجو . تبرعأ ةيردصم نونلاب ةمغدملا «اماو

 نمب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نم»و . بارعالا نم اهل لحم

 . مهترامع نم رثكا ةرامع : ريدقتلا . ىلوألا اهورمعب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ينبم ضام لعف : تءاج . ةفطاع واولا : تائيبلاب مهلسر مهتءاجو ©

 ريمض «مهاو . بارعالا نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : لسر . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا

 ىنعملا ليوأت ىلع لعفلا ثنأو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مهاو

 تازجعملاب يأ مهتءاجب قلعتم رورجيو راج : تانيبلاب . لسرلا ةعامج يأ

 ةفصلا تلحو «تازجعملا يأ تايآلا» رورجملا فوصوملا فذحف تاحضأاولا

 . هلحم «تانيبلا»

 يف تبرعأ : نوملظي مهسفنأ اوناك نكلو مهملظيل هللا ناك امف ©

 ةروس نم نيعبسلا ةميركلا ةيآلاو توبكنعلا ةروس نم نيعبرألا ةميركلا ةيآلا
 ملظلل ةيفانم هلاح نأل بنذ ريغبو ايلظ مهايا هريمدت ناك ايف ىنعمب . ةبوتلا

 سال



 هه و ل 2 هني رس ١ اج تس مك ىو كير همر 00

 ءاواوولل تاكل توما ١١

 : . ةحتفلاب تبوصنم مدقم هناك ربخ : ةبقاع

 : . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصرم منما : اوءاسا. نيذلا ©
 : لضم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع: ينبم ضام لعف : اوءاسأ

 ؛ اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اوءاسا» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 0 1 1 . بارعالا نم

 ' ةيؤقعلا يأ. رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم ناك" مسا : ىأوسلا ©
 ! يا ىأوسلا مهتبقاع تناك مث رامدلاب ايندلا يف اويقوع مهنأ يأ ىاوسلا
 ' عضوم رهظملا عضوف منهج يهو ةرخآلا يف تابوقعلا أوسأ يه يتلا ةبوقعلا
 فرحلا ةنوص ىلع ةزمهلل تابثإ ءالا لبق فلأب ةملكلا تبتكك دقو .رمملا

 ْ . اهتكرح هنم يذلا

 '” ابعت : : اوبذك ٠ هل لمع ال «يأ) ىنعمب ريسقت فرح : نأ : اويَّذك نأ ©

 ' وأ . بارعالا نم اه لحم ال ةيريسقت ةلمج «اوبذك» ةلمجو «اوءاسأ» بارعا

 ش . اوبذك نأل وأ اربذك مهنأ ببسب ىنعمب نوكت

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل. هللا . اوبذكب قلعتم رورجمو راج : هللا تايآب ©

 ٍإ ا رجلا ةمالعو هد ةفاضالاب ميظمتتل رو

 . فلألاو «ناكف مسا مقل لع وف لصتس يمص واول . ةعامجلا واوب هلاصتال

 1 . نوتزهتسيب قلعتم دورجيو راج : اهب . ةقراف

 : 7 لاف عقب لح يف لصتم يمض وول نونا تب قرم
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 باور 2 7 روصو 1 هم يم

 «» نوعي هَ مس
 : أدبي . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم ًادعبم : ةلالجلا ظفل : قلخلا ادبي هللا ©

هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 ٠ وه 

 أدبي» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : قلخلا

 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «قلخلا

 نيب ةرثف دوجو وه : يخارتلااو بيترتلا ديفي فطع فرح : مث هديعي مث ©

 برعتو رقلخلا| كييا ىلع ةفوطعم : هديعي . هيلع فوطعملاو فوطعللا

 . باسحلا موي هثعبي مث قلخلا أدبي

 ٠ نودرت يأ نوعجرتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : نوعجرت هيلا ىلا

 واولاو لوهجملل ينبم وهو نونلا توبشي عوفرم عراضم لعف : نوعجرت

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض

 ١ ا كآمويمَوو 12

 ىلع بوصنم  نامز فرظ هيف لوعفم : موي . ةيفانكسا واولا : مويو ©

 لعفب ةيلوعفملا ىلع ًايوصنم اًسا نوكي وأ ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا

 . موي ركذاو : هريدقت فوذحم

 عوفرم لعاف : ةعاسلا . ةمضلاب عيفرم عراضم لعف : ةعاسلا موقت ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب

 وفرم لعاف : نومرجملا . ةمضلاب عرفرم عزاضم لعف : نومرجملا سليب ©

 درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب

 . نوقطني ال نيريحتم نونكسي : ىنعمب

 - م



 يك كانون رنيم لو ١ م هسصرا ىلا كس عك
 : نكي ٠ بلقو مزجو يفن فرح : م 1 مهل نكي ملو ©

 ير يبو تقسو رضا ةركس مزج ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم

 رج لح يف نييئاخلا ريمض «مهاو رج فرح ماللا : مط .٠ نيئكاسلا ءانقتلال

 . مدقملا («نكي» ريخب قلعتم زورجملاو راجلاو ماللاب

 ١ نيبئاغلا نيمض «مه»و ءاعفش نم لاحب قلعتم رورجمو زاج : مهئاكرش نم ©

 . محل ةحآ اوذمتاو هللا نود نم مهودبع نيذلا نم :يأ .| ةفاضالاب رج لحم يف

 -فرصلا نم عينمم أل نوني لو ةمضلاب عوفرم «نسكييا مسا ١ ءاعففش ©
 . («ءالغف» نزو ىلع  نيروئنتلا

 ش هلأضتال 'مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةفطاع واولا : اوناكو ©
 ْ : ةقراف فلألاو اهمسا عفر لحم يف لصتم ريم واولا ٠ ةعامجلا واوب

 : «مهاو «نيرفاك» «اوناكا ربخب قلعتم رورجميو راج :,نيرفاك مهئاكرشب ©
 : هّنأل ءايلاب بوصنم «ناك» ريخ نيرفاك . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 مهتيهلإب نورفكي اوناك يأ . درفملا نيوتت نم ضوسع نونلاو ملاس ركذم عمج
 نيزفاك ايندلا يف اوناكو وأ مهنع باذعلا فيفخت يف تقئفحخأ اهنأل انودحجيو

 . ةيبس ءابلا نوكتف. مهببسي

 ١ هوطيرم ولو 1 9 1 رس مرو م
 . عة ةسركلا يلا يف تبرأ ةعاسلا موقت مويو ©

 نوكسلا ىلع ينبم مسا : ! . اهبارعإ برعتو ىلوألا «موي# نم لدب : ذكموي ©
 نوكسو هنوكس : نينكاسلا .ءاقتلا لم ًاصلخت رسكلاب كّرحو هرخآ ىلع رهاظلا
 اهنع ضوعملا ةفوذحملا ةلمجلاو . ًاضيأ ةفاضالاب رج لحم يف وهو . نيونتلا

 . نوقرفتي ةعاسلا موقت ذئمويو : ريدقتلا . ةفاضإلاب رج لحم يف نيونتلاب

 ةمادل



 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوقرفتي ©
 يف يأ هيلع هدعب ام ةلالدل نيرفاكلاو نيملسملا لع (ريمضلا» يأ دوعي لعاف

 قرفتو . ةنجلا يأ نييلع ىلا مهباهذو نيملسملا قرفت يأ ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا

 . راثلا يأ نيلفاسلا لفسأ ىلا مهباهذو نيرفاكلا

 0 مس 2 6 2
 ١6 نورية صْور 5 ف دلك مَع وأو أوما 9

 فوح تيمسو هل لمع ال ليصفتو طرش فرح : امإ . ةانتسا ءافلإ : اما

 لعف امل طرشلا تاودأك ابنأل ال اهقرافت ال باوجلل ةطبارلا ءافلا نأل طرش

 . طرش باوجو طرش

 :هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 . بارعالا نم اه لح ال هتلص

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولمعو اونمآ ©

 ىلع واولاب ةفوطعم : اولمع . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . اهبارعإ برعتو ةاونمآ)
 هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا ©

 . هلحم ةفصلا تلحو فوصوملا

 ريمض - لصفنم ريمض : مه «امأ» باوج يف ةعقاو ءافلا : ةضور يف مهف ©

 يأ «مها ربخب قلعتم رورجبو راج : ةضور يف . أدتبم عفر لح يف نيبئاغلا

 يف مها ةيمسالا ةلمجلاو «مه» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوريحب ©

 عراضم لعف : نوريحي . «نيذلا» ًأدتمملا ربخ عفر لح يف «نوريحي ةضور

 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم

 . نوززعيو نومعنيو نورسي ىنعمب . لعاف
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 ناقلاو كيلوا أوتو اياد كورك رادو ١ ١ 0120 سل
: 2 

 © نوع
 نيثلا امأ» ىلع واولاب ةفوطعم : انتايآب اويذكو اورفك نيذلا امآو ©

 آب ؛ اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «اولمسعو اونمآ 1
 ا . 7 ةفاضالاب رج لح يف لصتم نيم هنا . اوبذكب قلعتم رورجمو راج

 ؛ : ةرخآلا . اهلثم ةرورجم ةانتايآبا ىلع واولاب ةفوطعم : ةرخآلا ءاقلو ©
 . رخآلا مويلاو يأ ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم

 ْ يف رسكلا لع ينبم ةاشا مسا : ءالوا «امأ» باوج يف ةعقاو ءافلا : كئلوأف ©
 باطخلل فاكلاو أدتبم عفر لحم

 ' : نورضحم ٠ ؛كتلوأ» ريخب قلعتم رورجمو راج : نورضحم باذعلا ف ©

 ' نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «كئلوأاربخ
 ؛ ةملكلا نأل باذعلل نورضحم مهف ةكئالمللا باذع مهرضحت : ىنعمب .درفملا
 عز لأ 'يف «نورضحم باذعلا يف كئلوأف» ةيمسالا ةلمبجلاو . لوعفم مسا

 .. «نيذلا» أدتبملا ربخ

 2 و روم نحول حبمف 7 و تي د ماس و

 , . ًاهيزتت د سلا نم هلل أ را لل حيسأ يأ ف هيزتلا ىنعسي ردصلا

 . هللا اوركذا : انه دارملاو فاضم

 ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا : نيح هللا ©

 ةيفرظلا ىلع بوصنم «تقوا ىنعمب ئعمب نامز. فرظ : :نيح . ةرسكلا رجلا

 وه يذلا ةرهاظ ًاضيأ حيبستلاب هارماو . اوركذاب قلعتم:ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ؟آة 



 دارملا نوكي وأ تاقوألا هذه يف هناحبس هيلع ءانثلاو ءوسلا نم هللا هيزنت

 . ةالصلا

 ١و . فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوسمت ©

 ثدحلا ىلع انه لدي لعفلا نأل ربخلا نع نغتسم يأ مات عراضم لبعق

 . لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نامزلاو

 . اهبارعإ برعتو «نوسمت نيح» ىلع واولاب ةقرطعم : نوحيصت نيحو ©

 رجفلا ةالص تقو «نوحبصتاو . ءاشعلاو برغم لا يقالص تقو وأ «نوسمتاو

 يف لخخد ىنعمب حبصأو . ءاسملا يف لخخد يأ : نالف سمأ : لاقيو

 ا اع م ا لا ووو وكس
 *» نوط نيمو اًشعوضرالاو ادم ١1م8

 نم امل لحم ال ةيضارتعا اهدعب ةلمجلاو ةيضارتعا واولا : دمحلا هلو ©

 . هيلع اونثأو هللا دمحاو ىنعمب ةمضلاب عوقرم

 ةفوطعم : ضرألاو . دمحلاب قلعتم رورجمو راج : ضرألاو تاومسلا 2 ل

 بدو تاومسلا يف رقتسا نم ناسلب دومحملا وهف يأ «تاومسلا» ىلع واولاب

 . ضرألا يف

 داولاب ةفوطعم : ًايشع . ةفطاع : واولا : نورهظت نيحو ايشعو ©

 ةالص تقو يأ اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةيآلا يف ةدراولا «نوسمت نيحا ىلع ْ

 : نورهظت نيحو . برغملا ىلا رهظلا نم يهو ةيشعلا تقو يأ رصغلا

 نولخدت نيح ىنعملا نأل رهظلا ةالص تقو يهو «ًايشعو) بارعإ برعت

 . ةريهظلا
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 ال ري تس 0

 © 32دك 9 2
 ! ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعنف : تيملا نم يحلا جرخي ©

 بوضنم هب لوعفم «يحلا#و هئاحبسن هللا يأ وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم

 : ىلعمب .. جرخيب قلعتم رورجمو راج : تيملا نم . ةحتفلا هبصن ةمالعو
 . هلحم هتفص تلحو رورجملا فوصوملا فذحف ثيملا مسجلا نم يحلا قلخي

 ٠ ةضيبلا نم رئاطلا جرخي ىنعملا : لبق

 مس سد تر د راس رف حس نر يس و

 ةومدعب ضرال | ف ل 2

 ١ عفر: ةمالعو «تيملا جرخيو» بارعا برعت : اهتوؤم دعب ضرآلا يحبو ©
 قلغتم ناز فرظ : دعب . لفشلل ءايلا ىلع ةردقملا ةحتملا «يحي» لعفلا

 : لصتتم ريمض ااه)و 8 فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالنعو ةفاضالاب رورجم

 : دعب ضرألا نم تابنلا جرخيو يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 | 1 . اهتوم

 ' لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلاو . ةفطاع واولا : كلذكو ©
 . نوجرخت 'جارخالا كلذ لثمو يأ  قلطملا لوعفملا - ردصملا نع بئان بصن

 دِنعبلل ماللا . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ
 . كاطخخ فرح فاكلاو

 ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوجرخت ©

 . وبقلا نم نوثعبي يأ لعاف بئان عفر لحم يف لصتم
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  6٠١دونيس سرس ذأ بارت كك لإ هنمو *
 مدقم ربخب قلعتم رورجيو راج : هتايآ نم . ةيفانئتسا واولا : هتايآ نمو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكقلخ . يردصم فرح نأ : مكقلخ نا ©

 ريمض - لصتم ريمض فاكلا . وه هريدقت ازارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 بارعإلا نم ال لحم ال يردصملا فرحلا نأ» ةلص «مكقلخ» ةلمجو .روكذلا

 . أدتبم عفر لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نأا»و

 ىنعمب ةفوذحم لاحب قلعتم وأ . مكقلخب قلعتم رورجبو راج : بارق نم ©

 . بارت نم مكلصأو وأ مكلاحو

 فرح - ال لمع ال ةيئاجف : اذا . فظع فرح مث: رشي متنا اذا مث ©

 . أدتبم عفر لحم يف - نيطاخملا يه لصفتم ريمض : متنأ  ةءاجف

 . ًارشب مكنوك تقو متأجاف مث يأ . ةمضلاب عوفرم «متنأ) ربخ

 بصن لحم يف وأ ًارشبل - تعن  ةفص عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجللا : نورشتنت ©
 . ضرألا يف نيرشتنم ءايحأ ًارشب ىنعمب «رشب متنأ» ةيمسالا ةلمجلا نم لاح 7

 ميركلا لوقلا قايس نم ةمولعم اهنأل «ضرألا يف» اهتلص تفذحو

 و م ا - أ 2 '

 لجوال ع كى ٌى نيو قاع ينئاَءْنو ؟١

 *» دوركم وعل كال ورع ووي

 «مكقلخخ نأ هتايا نم» ىلع واولاب ةفوطعم : مكل قلخ نأ هتابآ نمو ©

 قلعتم رورجمو راج : مكل . اهبارعإ برعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا
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 :لصتم ريمض فاكلا . قلخبب قلعتم رورجمو راج : اجاوزا مكسفنأ نم ©

 عج ةمالع ميو ةكاضالاب رج لع يف ضلك يد ,نيبطاخملا ريم

 بوصنم عراضم لعف : اوئكست ٠ ليلمتلل رج فرح مهلا: : اهيلا اوتكستل
 يف لصتم ريمض داولا ٠ نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأِب

 ةلمجو. . اونكستب قلعتم رورجم راج : اهيلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لع
 ةيردصملا «ناهو بارعالا نم احل لحم ال ةرمضملا (ْنا) ةلص "اهيلا اون

 .ةفصبإ . قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ليوأتب اهدعب امو رمل
 1 . اهوفلأتو اهيلا اوليمتل ىنعملا . ًاجاوزأل ةفوذحب

 ! لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف .: لعج . ةفطاعع واولا : مكنيب لعجو ©

 ”ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ .: نيب . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 ينبه - 'نينطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . فاضُم وهو لعجب :قلعتم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 . ,ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفمأ : ةمحرو .ةدوم ©

 ةيع ينمي ةحشلا اهبصتةالعو اهثم ةيوصنم !هوما | ىلع واولاب ةفوطعم

 . ًافظعو وأ ةفطاعو

  فاكلاو دعبلل ماللا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع:يئبم ةزاشا مسا

 : ' . مدقملا (هنااربخب قلعتم رورجملاو:راجلاو . باطخلل

 هبصنأ ةمالعو بوصنم نا مسإ : تايآ  ةقلحزملا  ديبكوتلل ماللا : تابآل ©

 . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا

 لمن : نوركفتي . تايآل ةفصب قلعتم رورجمو راج: نوركفتي موقل ©

 و ٠ لعاف عفر لح يف لضتم ريمض واولاو نونلا تويبثي عوفرنم عراضم
 . موقل - تعن  ةفص رج لحم يف (نوركفتيا

 لاكة 



 طبولاو يلا تلوخاوضرالاو تومس قيل يءَنَو ور دك كس 3 د 1 تركتك 9 ْ
 ٍِ ايم ١ يسود . :

 2 ناماعلل تسيل كل ذ4نإ

 ربخب قلعتم رورجيو راج : هتايآ نم . ةفطاع واولا : قلخ هتابآ نمو ©

 عوفرم رخؤم أدتبم : قلخ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءالاو مدقم |
 . هلومعم ىلا فيضأ دقو فاضم وهو ةمضلاب 1

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ضراألاو تاومسلا ©

 . «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرألاو

 تاومسلا قلخ#» ىلع واولاب ةفوطعم : مكناولاو مكتنسلا فالتخاو ©

 ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . اهبارعإ برعتو «ضرألاو ش

 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع

 رج ةمالعو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نيملاعلل تايآل كلذ يف ْنِإ ©
 نم ضوع نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا «نيملاعلا» مسالا

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 ذَّزإ هلض نْسَكوكباور اهلاوي و فاتسوإ يا نيو < 6 - دسم يت و 422 2
 وروسيا

 08ه يا

 يف فاكلاو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : مكمانم هتايآ نمو «©

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض «مكمانم»
 . مكمون ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 واولاب ةفوطعم : راهنلاو . مكمانمب قلعتم رورجمو راج : راهتلاو ليللاب ©

 . اهلثم ةرورحجب «ليللا» ىلع

 للاة 



 اهبارغإ برعتو ؛مكمانم» ىلع واولاب ةفوطعم : هلضف نم مكؤاغتباو ©
 ريمض ءاهلاو . مكئاغتباب قلعتم رورجو راج : هلضف نم «مكبلطو» ىنعمب

 بلطل مكيعسو : ىنعمب ضيعبتلل «نماو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

 لدت ةيضيعبتلا «نم» 'نأل «مكؤاغتبا» ردصملا لوعفم فذحو . هقزر ضعب

 00 . هيلع

 ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوعمسي موقل تايآل كلذ يف نإ ©
 ٠ . رصبت عامس يأ ةيعاولا ناذآلاب هنوعمنسي يأ . نيرشعلاو

 - لع تت ل اس
 رق أس تسي رولا ب رم كرا اب كركم لس و

 هيدا مومو كوح قربا ويا نمَو ١"
 هلو 201310 00-0 0

 © نقر وت لل آس ومد
 ءاهلاو مدقم ربخب قلعتم رورجو راج : هتايآ نم . ةفطاغ واولا : هقايآ نمو ©

 ١ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
 يمض لعافلاو لقفل ءايلا ىلع.ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكيري ©

 ينبم' نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم
 هنا ىتعمب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع
 لزنأ ًالعف:«مكيري» نوكت ةقباسلا ةميركلا تايآلا نم ًانقفاوتو .. . مكيري

 أدتبم عفر لحم يف لوؤملا ردصملا نوكيف هليق «نأ» رامضا: دعب ردصملا ةلزنم

 ةلزنم لعفلا لازناو رامضالا اذهبو . . مكتءارا هتايآ نمو يأ . ًارخؤم

 «نأ) رامضا ليوأت ىلع هارت نأ نم ريخ يديعملاب عمست : لثملا رسف ردصملا
 يأ . أدتبم عفر لح يف لوؤملا ردصملا ةلزنم لعفلا لازتاو «عمست» لبق
 هبشب :ةردصم ةقباسلا تايآلا تدرو دقو . هارت نأ نم ريخ' يديعملاب كعامس

 ردصملا رخؤملا ًأدتبملا اهبقعأو مدقم ربخ عفر لحم يف «هتايأ نم ةلمجلا

 "مكيري» نم لوؤملا ردصملا يف قبطلا ام وه اذهو لوؤملا ردصملا وأ حيرصلا

 . قربلا مكيري باحس وأ ءيش : هريدقت ًافوذحم أدتبملا

 5م



 ًاقوخ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعنم : ًاعمطو ًافوخ قريلا ©
 نم ًافوخ : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  هلجأل هل لوعفم

 ًاعمط يأ اهبارعإ برعتو «ًافوخ» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاعمطو . ةقغاصلا

 نوكي نأ زوجيو رضاحلل ًاعمطو رفاسملل ًافوخ ليقو - رطملا  ثيغلا يف
 : ريسفتلا يف ءاجو . نيعماطو نيفئاخ ىنعمب ةيلاحلا ىلع نيبوصنم نامسالا
 نأ دب الو يأ : لعافلا لعف نوكي نأ دبال هل لوعفملا يف ةاحنلا لوق ىنعم

 تفصو دقف كل ًاماركإ كتئج : تلق اذا هلاثم . هب ًافصتم لعافلا نوكي
 نإو ىلاعت هللاو كل ًامركم كتئج : ىنعملا اذه يف تلقف ماركالاب كسفن
 مث نمف « اهب فاصتالا نع سدقم هنأ الإ هدابعل عمطلاو فوخلا قلخ

 . ملعأ هللاو ًاعيج نيبهذملا ىلع بصنلا ليوأت ىلا جيتحا

 برعتو «قربلا مكيري» ىلع واولاب ةفرطعم : عام عامسلا نم لزنيو ©

 قلعتم رورجمو راج : ءامسلا نم . ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو اهارعإ

 . لزنيب

 لزني) ىلع ةفوطعم : ضرألا هب يحي . ةفطاع ءافلا : ضرألا هب يبحيف ©

 . اهبارعإ برعتو «ءام ءامسلا نم

 . فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم ييحبب قلعتم نامز فرظ : اهتوم دعب ©

 . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : توم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه)و

 ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نولقعي موقل تايآل كلذ يف نا ©

 نيرشعلاو

 2 وت

 ومجد 10 ورمأب ضرالاوب تنيانعو ١0
52 

 0 ا 8

 ءاهلاو مدقم ربخي قلعتم رورجبو راج : هتايآ نم . ةفطاع واولا : هتايآ نمو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
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 ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ءامسلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم

 :امو «نالو . بارغالا نم امل لحم ال ةيردصملا !نأ») ةلص «ءامسلا موقت#

 مايبق هتايآ' نمو : ىنعمب رعجيؤم أدتبم عفر ل يف ردصم ليوأتب اهدعب
 0 . دمع ريغب اهكاسمتساؤ- ضرألاو تاومسلا

 : راج: هرمأب . اهلثم ةعوفرم ؛ءايسلا» ىلع واولاب ةفوطحم : هرمأب ضراألاو ©

 اا . هتدارإب يأ . نيتمئاق انوك : هلوقب وأ

 : لبقسي املا فرظ : اذا ..يخارتلا ديفي فطع فرح : مث : مكاعد اذإ مث ©

 ' ىلع, ينبم هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخخ طرشلا ىنعم نمضتم نمزلا نم
 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم نضام لعف : مكاعد . بصن لحم يف نوكسلا

 '  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض

 «اذا> ةميركلا ةيآلا هذه يف تعمتجا دقو . ةفاضالاب رج لحم يف ؛مكاعد»

 : . ةيئاجفلا «اذا)و ةيئاجفلا ريغ

 : هبصن ةمالغو ردصملا لع بوصنم قلطم لوعفم : ضرألا نم ةوعد ©

 , مسالا رج ةمالعو ةوعدل ةفصب قلعتم رورحجمو راج : : ضرألا نم هم . ةحتفلا

 روبقلا لهأ أي اهيف مكيشالت دنعب ةدحاو ةوعد مكامد اذا ىنعمب ةرسكلا

 ْش . اوجرخا

 ةسم ةداس - ةءاجف فرح اه لمعال ةيئاجن اذا : نوجرخت متنا اذا ©
 ؛ عفر لحم يف  نيبئاغلا زيمض  لصفنم ريمض : متنا . ةازاجملا يف ءافلا

 | يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوجرخت .أدتبم
 : متنأ» ةلمجو ؟متنأ» ربخ عفر لجمع يف «نوجرخت» ةلمجو . لعاف عفر لحم

 . نوجرخت ئنعمب . بارعالا نم اهل لح ال ماج ريغ طرش باوج «نوجرخت

 | . ءايحأ اهنم

 لا د
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 رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوسم :
 ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : ضرألاو تاومسلا يف ©

 . تاومسلا يف رقتسا ام وأ تاومسلا يف نئاك وه نم هلو : ريدقتب

 . «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم :ضرألاو
 يف نم هلو» ةيمسالا ةلمجلا نم لدب ةيمسالا ةلمجلا : نوتناق هل لك ©

 ءايحألا نم ضرألاو تاومسلا يف نم لك هلو يأ «ضرألاو تاومسلا

 ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك . نوعيطم وأ نوعضاخ نوعشاخ تادامجلاو

 . ضرألاو تاومسلا يف نم لك ىنعملاو ًاظفل ةفاضالا نع هعاطقنال نونو
 هنأل واولاب عوفرم أدتبملا ربخ : نوتناق «لك» ربخب قلعتم رورجمو راج :هل

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج

 كرار نيف كا ام ١
 2 رع ا ضخ لاو ثومتلا ل اعلا )1

 :يذلا . ًادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : وه . ةفطاع واولا : يذلا وهو ©

 . اوها ريخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : هديعب مث قلخلا ادبي © .

 ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ادبي . بارعالا :

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : قلخلا . هناحبس هللا ىلا دوعي وه هريدفت
 برعتو «قلخلا أدبي» ىلع ةفوطعم : هديعي . فطع فرح : مث . ةحتفلا

 . هب لوعفم بصن لحم يف قلخلا ىلع دوعي لصتم ريمض ءاهلاو اهبارعا

 آا١ا-



 :اوه ةيلاح أ ةيفاتسا نوكت نأ زوهيو ةفطاع واولا : هيلع نوهأ وهو ©

 . لو ةمضلاب عوفرم اوها ربخ : ها . ًادعبم عفر لخت يف لصفنم ريمض
 : عفا  ةحيص وهو ةنيها ىنعسب - نيوتتلا - فرصلا نم ةعونمم اهنأل نونت
 ةداعالاو :ىنعمب نوهأب قلعتم رورجمو راج : هيلع . ليضفتلا ىنعم نع درجم
 ةداغالا هب دارملا نأ مغر ريمضلا ركذ دقو . ءدبلا نم هيلع لهسأ يأ نرهأ

 : «هيلع» يف ريمضلا ليقو . هيلع نوهأ هتداعاو يأ هليعي نأو ىنعملا نأل

 '. . ءاشنإلا  ءدبلا نم قلخلا ىلع نوهأ ةداعالا - ثعبلا نأ هانعمو قلخلل

 .. مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل . ةفطاع واولا : ىلعأللا لثملا هلو ©

 : عيفرم لثملل - تمن - ةفص : ىلعألا . ةمضلاب عوفرم رخؤم ًادتبم : لثملا
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم

 . لثملل ةيناث ةفصب قلعتم رورجمو راج : ضرآألاو تاومسلا يف

 . «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم :ضرألاو ٠

 لع نابخ د كش زيزملا تبرعأ : وهو : ميكحلا زيزعلا وهو ©

 زيزخلل - ًاتعن - ةفص «ميكحلا» ةملك نوكت نأ زرجيو (وه» أدتبملل عباتتلا

 اكلم زارنا ركام
 1 1ك رودي ماكاو 57 0 7

 0 لل يل

 هيف رتتسم ٍريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لغف : ًالثم مكل برض ©

 | م برضب قلعتم رورجتو راج : مكل . هناحبس هللا يأ وه هريدقت ًازاوج
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : الثف ٠ روكذلا عمج ةمالع

 فاكلاو. . ًالثمل - تعن  ةفص بصن لم يف رورجمو راج : مكسفنا نم ©

 داك م



 . ًازيبمت «الثما نوكت نآ زوجيو روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 : مكل . بارعالا نم هل لحم ال ماهفتسا فرح : له: ام نم مكل له ©

 رج فرح : نف . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج
 . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ضيعبتلل

 ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكئاميا تكلم ©

 ريمض فاكلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : مكئاريا . بارعالا نم اهل لم

 ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم

 تكلم» ةلمحو .  مككيلامم  مكئاقرأ نم : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع

 لوصوملا ىلا دئاعلاو . بارعالا نم اه لم ال لوصوملا ةلص «مكناييا
 يأ مكناويأ مهتكلم : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا برصنم وهو فوذحم

 . مكيديأ

 ىرجم يراجلا ماهفتسالا ديكأتل  ةديزم  دئاز رج فرح : نم : ءاكرش نم ©

 رج دقو رخؤم أدتبم هنأل الحم عوفرم نمب ًاظفل.رورجم مسا : ءاكرش . يفنلا

 نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعف رج فرحب ىنعملا ٍلعرج ول ىتحو  ًاظفلأ
 . ءالعف - نزو ىلع  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا

 : يف . لاومالا ريغو لاومألا نم وأ . مكلاومأ-ين يأ : مكانقزر ام يف ©

 . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح
 لصتم ريمض هاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مكانقزر

 ريمض - لصتم ريمض فاكلا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 عمج ةمالع ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 نوكت وأ . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ؟مكانقزر» ةلمجو . روكذلا

 امو «اماو . بارعالا نم اهل لحم ال اهتلص «مكانقزر» ةلمجو ةيردصم «ام»

 . ءاكرشب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو يفب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب
 ريمض  لصفنم ريمض : متنأ . ليلعتلل ةيفانتسا ءافلا : ءاوس هيف متنأف ©

 . ًادتبملا ربخب قلعتم رورجبو راج « هيف ١ و ًأدتبم عفر لحم يف  نيبطاخملا

 كراك



 فرصا يفءارس مهو مف ىنسب يأ ٠ ةمضلاب عوفرم «متنأ) ريخ 538

 . مكلاومأ

 اضم لعف يع أدل الق بخ عب لع يف يتلا لسد ميتوفاخت ه

 ريس ؟مهلو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو 'نونلا توبثب عوفرم
 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا

 لحم يف !لثم» ىنعمب حتفلا ىلع ينبم مسا فاكلا : مكسفنأ مكتفيخك ©

 ::زيدقتب ل قلطملا لوعفملا - فوذحملا ردصملل ب تعن_ ةفص بصن
 فاضم : مكتفيخ . ردصملا نع ةبئان نوكت وأ مكتفيخ لثم ةفيخ مهنوفاخت
 ريمض - لصتم ريمض فاكلا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبص - نييطاخملا

 .فوذحم قلطم لوعفم - ردصمب ًاقلعتم ًارورجمو ًاراج «مكتفيخكا نوكت وأ
 اودبتسي نأ مهنم نوفاخت ىنعمب . مكسفنأ مكتفيخك ةفيخ مهنوفاخت .: ريدقتلا

 ٠ - ردصملل هب لوعفم : مكسفنأ . مكسفنأ نوفاخت اى مكلاومأ ين فرصتلاب
 ٍ . مكتفيخ «يف تبرعأ «مكالو - مكتفيخ

 نع ةبئا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينيم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا ؛ كلذك ©

 يأ تايآلا لصفن ليصفتلا اذه لثم يأ ةفص وأ ردصملا  قلطملا لوعفلملا

 دعبلل ماللا ةفاضالاب رج لحم يف نوككسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . اهنيبن

 . !باطخخ فرح فاكلاو

 هيف رسم ريمض لعافلاو ةمسفلاب عونفرم عياضم لف : تابآلا لصفن ©

 ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هي لوعفم : تايآلا .٠ نحن هريلقت ايدج

 تارعا برعت : نولقعي . لصفنب قلعتم رورجمو راج : نولقعي موقل ©
 ش . موقل - تعن  ةفص رج لحم يف «نولقعي» ةلمجو «نرفاخت»



 د3 باي سل

 . نينكاسلا ءاقتلال هرخخآ رسكو فانئتسالل بارضا فرح : لب : عمقا لب © :

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : عبتا

 : اوملظ . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اوملظ نيذلا ©

 نا» ىلاعت هلوقك «اوكرشأ) ىنعمب ًامزال نوكي نأ زوجيو . مهسفنأ اوملظ
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛اوملظ» ةلمجو «ميظع ملظل كرشلا

 ريمض «مهاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم عبت ال هب لوعفم : مهءاوهأ © '

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا

 مهويم اوعبتا يأ نيملاع ىنعمب لاحب قلعتم رورجمو راج : ملع ريغي ©
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ملع .نيلهاج

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . ةيفانثتسا ءافلا : ييدهي نمف ©
 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يدهي .أدتبم عفر

 . وه هريدقت ازارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : هللا لضأ نم ©

 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لضأ : هب

 بارعالا نم اهل لحن ال لوصوملا ةلص «هللا لضأ# ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل

 :ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا دئاعلاو

 لثم ةياده ىلع ردقي نمف هب فطلي ملو هلذخخ نم : ىنعمب ٠ هللا هلضأ نم

 ًادتبملا ربخ عفر لحم يف ؛هللا لضأ نم يدهي# ةيلعفلا ةلمجلاو ؟ لوذخملا اذه

 . «نم»



 الأ ةيفان : اما. بصن لح يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاخ واولا : مهل امو ©

 ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمصض «مهاو رج فرح ماللا : مه اف لمع

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنآل ءايلا هرج ةمالعو نمب ًاظفل رورجملاو راجلاو

 . رخؤم أدتبم هلأل الح عوفرم درفملا نيونت نم ضوع

 ' روزجم مسا : نيرصان . يفنلا ديكأتل دئاز رج فرح :: نم : نيرصان نم ©

 نيؤتت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هرنج ةمالعو نمي اظفل
 . رخؤم أدتبم هنأل الحم عوفرم درفملا

 انقل 117م يصرع ٠
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 ءايلا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : مقأ . ةيفانتسا : ءافلا : مقأف ©

 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقنلال
 فاكلاو ةحتفلا هبصت ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًافيذح نيدلل كهجو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريِمض  لصتم ريمض
 ' ريمض نم يأ رومأملا نم لاخ : : ًافينح مقأب قلعتم:رورجمو راج : نيدلل
 1 نيدلل كهجو موقف ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم نيدلا نم وأ امقأا

 : . ةللضملا دئاقعلا نع ًالئام

 وأ هللا ةرطف اومزلا : هريدقت رمضم لعفل هب لوعفم : ةرطف : نا ةرطف

 يق . هيلا نيبينم : هلوقل ةعامجلا باطخ ىلع رمضأ اهناو هللا ةرطف مكيلع
 ًالوعفم  ردصملا ىلع ةبوصنم «ةرطف» ةملك نوكت وأ . ةيلاتلا ةميركلا ةيآلا
 يأ ةرطف سانلا هللا رطف : ىنعملا نأل ىنعم نم «مقأ» يفام لعًاقلطم
 رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا . هقلخ مهقلخ
 . ةرسكلا

 يف نركسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا: اهييلع سانلا رطف يتلا ©
 كك



 حتفلا ىلع يثبم نضام لعف : رطف . هللا ةرطفل - ثعن - ةفص بصن لحم

 هب لوعفم «سانلا#و هللا يأ وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . رطفب قلعتم رورجو راج : اهيلع . ةحتفلا هبصن ةمالعو بونصنم

 «ال١ مسا ليدبت «نأ» لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال : هللا قلخل ليدبت ال ©

 رورجمو راج : قلخل . ابوجو فوذحم اهربختو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 رجلا ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا هال» ريخب قلعتم

 . ةرسكلا

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : ميقلا نيدلا كلذ ©

 .وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : نيدلا . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا

 نيدلا وها ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب ةعوفرم نيدلل - تعن_ ةفص : ميقلا

 يرطفلا نيدلا اذهف وأ كلذ : ىنعمب «كلذ» أدتبملا ربخ عفر لحم يف «ميقلا

 . ميقلا نيدلا وه سوفنلا يدبهي يذلا

 . لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيكاردتسا :.واولا : ساخلا رثكأ نكلو ©

 رورجم هيلا فاضم : سانلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم اهمسا : رثكأ

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 لمع ال ةيفان : ال «نكل١ ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوملعي ال © '

 ال يأ . لوقلا قايس نم مولعم هنأل ًاراصتخا اطرعفم فذحو . لعاف عفر
 . كلذ نوملعي

 هج ناقل ياو الو واصل اوفو هوو هلل نابينَم « ١ 7١ 2 ا ا سي وابعد هك سر
 اومزلا يأ هللا ةرطفا عم ردقملا «اومزلا» يف عفرلا ريمض نم لاح : نيبينم ©

 ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو نيعجار نيبئان هللا ةرطف

 دقو . هيلا نيبئات نيدلل مكهوجو اوميقأ ىنعم ىلع وأ . درفملا نيونت نم
 تناك ةبطاخملا نأل «نيبينم» يف عمج مث «مقأ» يف ًالوأ باطخلا هناحبس ذحو

 سا



 عيب مث هباحصأو هعمل باطخ لولا بالطو لأ «رصا هللا لوسرل

 ٠ : . نايبلل

 , ريمبض اولا -ةسحلا ا لاحقا حاف نأل نونلا فذج ىلع ينبم

 ل ل يش لل ل ل

 . اهارغإ برعتو «هوقتا» ىلع واولاب ةفوظعم : ةالصلا اوميقأو ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 عراضم لعف : اونوكت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطابع واولا : اوئوكت الو ©

 لم يف لصتم ريمض واولا . نوثلا فذح همزج ةمالصو الب موزي صقئن

 : أ . ةقزاف فلألاو («نوكت» مسا عفر

 | ءايلا مسألا رج ةمالعو «اونوكت» نخب قلعتم رورجيو راج : نيكرشملا نم ©
 . درفلا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نوناو ماس ركذس عمج هنأ

0 

 مهي شو كومود دبع نذر

 © نو

 قالا ىلع روربخ نم لدب هنأل رج لحم يف رورجملاو راجلاو . نمي رسج لح

 ٠ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نيكرشملا» نم لدب يأ

 بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعنفلا ةلمجلا : مهنيد اوقرف ©

 ؛ واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوقرف . مهتيد يف اوفلتخا ىنعمب

 ا : نيد. ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم رينمض واولا . ةعامجلا

 ٠ رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه)و . ةحتفلا هبصن ةمالغو بوصنم هب لوعفم

 اا 1 ا . ةفاضالاب

 ١8س



 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةفطاع واولا : ًاعيش اوناكو ©

 فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجل واوب هلاصتال

 اوناكو ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك» ربخ : اعيش .ةقراف

 . اهلضأ يذلا اهمامإ عياشت ةدحاو لك ًاقرف وأ ًابازحأ

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : بزح . ةمضلاب عوفرم أدتبم : بزح لك ©
 .مهنم بزح لك يأ ةرسكلا هرج ةمالعو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ءابلا : مهيذل امي ©'

 قلعتم ناكم فرظ : ىدل . أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج

 ينبم مهيدل رقتسا |ب وأ مهيدل نئاك وه اهب ريدقتب ةفوذحملا لوصوملا ةلصب

 يف نيبئاغلا ريمض «مه)و فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع

 . ةفاضالاب رج لحم

 نم ضومع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل واولاب عيفرم ؛لك» ربخ : نوحرف ©
 «مهيدل اهب» ةملجلا هبشو . لكل ةفص «نوحرف» نوكت نأ-زوجيو درفملا نيونت

 . «بزح لك» أدتبملا ربخ عفر لحم يف

 2 نس ترص

 رب همر

 ا

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : سم « هباوجب قلعتم هطرشل ضفامخ طرشلا
 . ةفاضالاب رج لحم يف هرض سانلا سم» ةلمجو

 لعاف : رض . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم مدقم هب لوعفم : ريض سانلا ©

 . 'ةمضلاب عوفرم

 بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : مهبر اوعد ©
 رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوعد . مهبر ىلا اوعرشت ىنعمب

 15١8ل



 ' ريم واولا ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقنتلال ةفوذحملا فلألا ىلع
 + ةمالعو بوصنم هب لوعفم : بر . ةقراف فلألاو لعاف: عفر لحم يف لصتم

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه2و . ةحتفلا هبصن

 هنأل ءايلا هبصن ةمالعو برصنم «اوعد» يف ريمضلا نم لاح : هيلإ نيبينم ©

 قلعتم رورجيو راج : هيلإ . درفملا نيونت نم ضونع نونلاو ماس ركذم عمج
 : . هيلا نيبئات يأ . نيبينمب

 ينبم ضام لعف : قاذا . تبرعأ : اذا . فطع فرح مث : مهقاذأ اذإ مث ©

 ريمض (مه» و . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع
 0 . لوأ هب لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا

 تمِدق ةفصب قلعتم هنأل «ةمحر» نم لاحب قلعتم رورجمؤو راج : ةمحر هنم ©

 , مهقاذأ» ةلمجو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم نان هب كوعشم ةمحر . اهيلع

 : ا . فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب زج لحم يف «ةمحر هنم

 , باوج يف ءافلا دسم ةداس ةءاجف فرح : اذا : مهمرم مهنم قيرف اذإ ©

 : ةفبصب قلعتم رورجمو راج : مهنم . ةمضلاب عرفرم أدتبم : قيرف . طرشلا
 : راخا : مهبرب . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهأاو قيرف نم ةفوذحم

 ١ 2 . ةقاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو . نوكرشيب قلعتم رورجمو
 عراضم لعف يهو . أدتبملا ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوكرشي ©

 او . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب عوفرم
 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش بارج «نوكرشي مهبرب قيرفا ةيمسالا

 ظ © نك قوس زهد ماحب
 : نأب بوصتم عراضم لعف : اورفكي .. ليلعتلل رج فرح ماللا : 0

 ' لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا ذعب ةرمضم

 نم امل لخم ال ةرمضملا (نأ» ةلص ءاورفكي» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 ' رابجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدنعب امو «نألو . بارعالا

 1١١ل



 نوكيف ديدهتلا ىنعمب رمألا مال نوكت نأ زوجيو نوكرشيب قلعتم رورجملاو

 . اودحجيل ىنعمب رمألا مالب ًاموزجم لعفلا ْ

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . اورفكيب قلعتم رورجمو راج : مهانيتآ امب ©

 هلاصتال نوكسلا لع ينبم ضام لعف : ىتآ . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ١

 ريمض «مه)و لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاناو .انب

 . مهانحنم اب ىتعمب هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا

 رمأ لعف : اوعتمت . ةيفانتسا ءافلا . متئش ام اولمعا : ىنعمب : اوعتمتف ©

 ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نآل نونلا فذح ىلع ينبم

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ىنعمب ردقم طرش باوج يف ةعقاو وأ . ةيفانعتسا ءافلا : نوملعت فوسف ©

 : نوملعت - فيوست - لابقتسا فرح : فوس . نوملعت فوسف اوعتمتت نا :

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف
 مكعتمت لابو نوملعت فوسف ىنعمب مولعم هلأل ًاراصتخا اهرعفم فذحو

 .اذه

 دس و ها م ل اس 3 3

 2 نور باوك ارك طل مها عمو
 ةزمهب ةقوبسم ريغ اهنأل «لب» ينعمب بارضالل فطع فرح : مأ : انلزنأ مآ ©

 ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . ةعطقنم كلذل تيمسف ماهفتسا وأ ةيوست :

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا

 . لعاف

 لعب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : ىلع : اناطلس مهيلع ©

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاناطلس . انلزنأب قلعتم رورجملاو راجاو
 . ةجح يأ . ةحتفلا

 ةيآلا ىلع فوطعم طرش باوج يف ةعقاو وأ ةيفانثتسا ءافلا : ملكتي .وهف ©

 ريمض : وه . ملكتي وهف ًاناطلس مهيلع انلزنأ اذإو ىنعمب «سم اذا» ةميركلا

 ١ك



 " . هريخ عفر لج يف : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف لصفنم

 أ هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملكتي
 : يك ناجم ريبعتلاو . قطني وهف 'وأ ناهربلاب ديؤم هلوقو لوقي وهف ىنعمب . ره
 ةداهشلاو ةلالدلا ءانعمو نآرقلا هب قطن امم اذهو اذكب قطان هباتك : .لاقي
 ٠ . هتحصبو مككرشبإ دهشي وهف : ريدقتب

 ' ضم لعف : اوناك ٠ ةيردصم : ام . رج فرخ ءانلا : هي اوناك امي ©

 , لحم يف لضتم ريمض واولا ٠ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم صقان
 : « ناك ١ ريخب قلعتم رورجمو راج : هب . ةقراف فلألاو « ناك » مسا عفر
 ١ . نارعالا نم امل لحم ال ةيزدصملا « ام ١ ةلص « نوكرشي هب اوناك ٠ ةلمجو

 - ١ رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لحج يف ردصم ليوأتب اهدعب امو « ام ١ و
 ' « امأ 9 نوكت.وأ . نوكرشي هللاب مهنوكب قطني وهف : ريدقتلا ٠ ملكتيب قلعتم
 ال .هنلص : هدعب ةلمجلاو ءابلاب رج لح يف نوكسلا ىلع ًاينبم ًالوصوم مسا

 هبيسب يذلا.رمألاب يأ اوناك يذلاب قطني وهف ىنعمب . ,بارعالا نم اه لح
 0 . نوكرشي

 : عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوكرشي ©

 ١ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو .' نونلا .توبشب عوفر

 25 2 7 0000 2 0 و 0 م 9
 .٠ مهلدد د م 2001 ماي هس انقذو ١

 َ © ترنيم

 هير فام ةركسلا لع يما

 ' دغب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا.ةلمجلا : ةمحر سانلا انقذأ ©
 ريمض «اثاو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انقذأ . فرظلا
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 لوأ هب لوعفم : سانلا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 . .ًاضيأ

 . بارعالا نم امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اهب اوحرف ©

 لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوحرف

 . اوحرفب قلعتم رورجمو راج : اهب . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 : بصت . مزاج طرش فرح : نا . ةفطاع واولا : ةئيس مهبصت ناو ©

 هؤاي تفذحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعق

 هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض « مه ١ و نينكاسلا ءاقتلالو افيفخت

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةئيس .مدقم

 ينبم لوصوم مسا : ام . مهبصتب قلعتم رورجبو راج : مهيديأ تمدق امب ©
 ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تمدق . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ةمضلاب عوفرم لعاف : يديأ . بارعالا نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 ةلمحو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا

 ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «مييديأ تمدق»

 هتمدق اب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا

 . بونذلا نم مهيديأ هتبكترا ام ببسب ىنعمب . مهيديأ

 يف ءافلا دسم ةداس  ةيئاجف  ةءاجف فرح : اذا: نوطنقي مه اذا«
 عراضم لعف : نوطنقي . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه .ةزاجملا

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 «نوطنقي مه» ةيمسالا ةلمجلاو ؛مه ربخ عفر لحم يف نوسأبي يأ ؛نوطنقي#
 . بارعالا نم اهل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج

 ا_"١7اادت



3 
 ك5 تنبح ارو 1« و

 َّ لوصول مو

 0 لا
 :'اؤري . .بلقو مزجو يفن فرح : مل . فوطعملا سنج نم يوشم هيلع

 . نونلا فذح همزج ةمالعو :ملُي موزجم عراضم لعف

 :ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : طسيب هللا نأ ©

 | عراضم لعف : طسبي . ةحتفلا هبصن ةمالعو ميظعتلل بوصنم ن١ مسأ

 ' طسبي» ةلمحو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 / اهربختو اهمسا نم اهزيح يف امو « نأ : و « نأ ه ربخ عفر لحم يف «قزرلا

 عنب هلا نأ ايدل : ىنعمب « ىري » يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب

 ٠ قزرلا

 : نمل . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم: :  ءاشي نمل قزرلا ©

 يلف فوكسلا لح ينم كوصرب مسأ نم ٠ السبي قاعشم رورو

 ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : . ماللاب

 لم اشي نم لع عسب اخ لع لوصول ةلس ةءاشبا . وه رد
 . هقزر ءاشي نم وأ هؤاشي نم : ريدقتلا ار ًآ اصتخا (ءاشيا لوعفم

 م

 لوُعفلا فذحو . اهبارعإ برعتو (طسبي) ىلع واولاب ةفوطغم : ردقيو ©

 ىنغمب هؤءاشي نمل قزرلا ردقيو : ريدقتب هيلع لدي هلبق ام نأل اراصتخا
 . هوءاشي نم ىلع قزرلا قيضيو

 ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوئمؤي موقل تايآل كلذ ٍِق نإ ©

 ْ . نيرثعلاو

 بت اا6ٌةد



 وُيقَدلَع كازينو تحرق -
 كك نوجا كر

 - ةلعلا فرح  هرخآ فذح ىلع ينبم رمأ لعف : تآ . ةيببس ءافلا : اذ تآف ©

 لوعفم : اذ . طعأف : ىنعمب .تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . ةسمخلا ءابسألا نم هلنأل فلألاب بوصنم هب

 ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هقح ىبرقلا ©

 بوصنم ْناث هب لوعفم : هقح .كبيرق يأ ةبارقلا اذ : ىنعمب رذعتلل فلألا

 . كلام نم محرلا ةلص يذ قح.طعأ يأ . ةفاضالاب

 يواوب «ىبرقلا اذ» ىلع نافوطعم ناسالا : ليمسلا نياو نيكسملاو ©

 هيلا فاضم «ليبسلا»و . ةحتفلا اههبصن ةمالعو اهلثم نابوصنم فطعلا

 رفاسملاو نيكسملا طعأو ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحجم

 . اي ةاسملا ةقدصلا نم اههبيصن

 دعبلل ماللا . ادتيم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ريخ كلذ ©

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : ريخ . ءاطعلا كلذ يأ باطخلل فاكلاو |

 . لاملا نزحت نم لضفأ ءاطعإلا كلذ : ىنعمب

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : نيذلل ©

 . ريخب قلعتم رورجملاو راجاو ماللاب

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : هللا هجو نوديرب ©
 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوديري . بارعالا

 هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هجو . لعاف عفر لحم يف

 ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل

 . هللا تاذ هذه مهلاعأب نوغتبي : ىنعمب
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 : عفر لحم يف رسكلا للع ينبم ةراشا مسا : ءالوأ . ةفطاع واولا : ككئلوأو ©
 0 1 ٠ . باطخ فرح فاكلا . أدتبم

 ' ريملض : مه «كئاوأ» بخ عفر لم يف ةيمسالا ةامتلا نوحلفملا مه ©
 ' ؛مه) ربخ : نوحلفملا . نا أدتبم عفر لحم يف - نيبئاغلا ريمض - لصفنم

 ' ؟ يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع ثونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم
 ! «مهلا نوكت نأ زوجيو نوزئافلا مه نوقدصتل ا كئلوأو : ىنعمب .درفملا
 : ريخ «نوحلفملا» نوكتو . بارعالا نم امل لحم ال داع وأ لصف ريمض
 | نوكت نأ نم سابتلالل ًاعفد كلذو حصأ لوألا هجولا نكلو «كئلوأ»
 ' فئألاب ةفرعملا ءاسالا نأل . امل ةفص وأ ةراشالا مسا نم ًالدب !نوحلفملا»
 . ال ًاتعن وأ اهنم ًالدب نوكت ةراشالا ءامسا دغب اهدرورو دنع ماللاو

 اولي ا اوم © ذا اًيزنسسكاءأَمَو ١4
 ]ومآ 001 24

 2 ونعلم كيلو هللا هج هوو كونكت

 ! يف :نوكسلا لع ينبم ماج طرش مسا : ام. ةيفانتسا واولا : متيتآ امو ©

 ١ نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متيتآ (ىتآ" لعفل مدقم هب لوعفم بصن لحم
 ' _ نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض : ءاتلا . كرحدللا عفرلا ريمضب هلاصتال
 : . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم

 ! نمب رورجم مسا : ابر . ةينايبلا 'نم» يهو رج فرح : نم : ًاير نم ©
 ' + اهنأل تئون دقو اهنيونت لبق فلألا لع رذعدلل ةردقملا ةرسكلا ةرج ةمالعو
 : : يئردقتلا «ام» لوصوملا مسال ةفوذحم لاحب قلعتم روزجملاو راجلاو . ةركن

 أ «ىتا» لغفلاو . لام نم هرمتيطعأ يأ ابرلا نم هوك ةلاح هومتيتآ ءيش يأ
 ْ الإ «يذلا» ىنعمب اهنأل "اما ةلص «متيثآ» ةلمجو اب مزجج لحم يف طرشلا لعف
 , بارعالا نم اهل لحم

 ش ةرعضم ناب بوصنم عراضم لعف : وبري ٠ ليلعتلل رج فرح ماللا : اويريل ©
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 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب

 امو ةرمضملا «نألو .بارعالا نم اهل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص ؛وبري» ةلمجو

 . متيتآب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 . ديزيل ابرلا هلكأ متيطعأ امو يأ . ديزيل ىنعمب

 رورجم هيلا فاضم : سانلا . وبريب قعلتم رورجمو راج : سانلا لاومأ نه

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 يف ءافلاب نرقم يفنب قوبسم مزاج طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : وبري الف ©

 . ال لمع ال ةيفان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . اب مزج لحم

 ريمض لعافلاو لقثلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :اوبري

 . وه هريدقت ًازاوج هيفرتتسم

 هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم وبري الب قلعتم ناكم فرظ : هللا دفع ©

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو ةحتفلا

 الو هللا دنع وكزي الف مهلاومأ يف ديزيل ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . ةدئافب فيلستلا وه هرثاكتو هتدايز يف ببسلا نأل هيف كرابي

 برعتو «ابر نم متيتآ ام ىلع واولاب ةفوطعم : ةاكز نم متيتآ امو ©
 . ةرهاظلا ةرسكلا ةاكرلا رج ةمالعو .اهبارعإ

 ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوفعضملا مه كئلوأف هللا هجو نوديرت ©

 باوج : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . ةقباسلا

 يوذ ىنعمب (نوفعضملا»و . اب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش

 مهلاومأ فيعضت يف نوبغارلا يأ لعاف مسا ةملكلاو تانسحلا نم فاعضالا

 : لوقلا نم مهل حدمأ هنأل . ةبيغلا ىلا ةبطاخملا نم لقتنا دقو . باوشلا: نم

 دقو . نوفعضملا مه كئلوأ هوتؤمف : ريدقتلا نوكي وأ هب نوفعضملا متنأف

 . هيلع لدي ام مالكلا يف نأل فذح

 6؟+ا١ا-



 نيم 6 دكت كلم 1
 © 1 7 ا 0 00

 لوصوم مسأ : يذلا ٠ ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم ةلالبجلا ظفل : يذلا هللا ©

  ًاتعن  ةفض نوكي نأ زوجيو . أدتبملا ربخ عفر لحم يفإ نوكسلا ىلع ينبم
 طبر يذلاو «نم مكئاكرش نم له» ةيمسالا ةلمجلا هربخو ةلالجلا ظفلل
 .' هلاعفأ نم ىنعملا نأل ؟مكلذ نما هلوق أدتبملاب ةلمجلا

 نضام لعف يهو بارعالا نم ال لح ال لوصومل ةلص ةيلعفلا ةلمسجلا : مكقلخ ©
 'ريمض فاكلا . وه هيردقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع يتبم  نيبطاخم لا ريمنض - لصتم
 ."روكذلا عمج ةمالع

 'ديفت يتلا «مث» فطعلا يفرحب ناتفوطعم ناتلمجلا : مكتدمي مث مكقرر مث ©
 عوفرم عراضم لعف «تيميلو اهبارعا نابرعتو «مكقلخ» ىلع يخارتلا

 . ةمضلاب

 : له . اهيلع ةفوطعم اهأل (مكتيمي مث" بارعا برعت : له مكييحي مث ©

 . اهل لح ال ماهفتسا ةادأ

 - لصتم زيف فاكلا ٠ مدقم رخب قلعشم رورو راج ١ مكئاكرش نم ©

 . هل ًادادنأ مهومذلا نيذلا يأد وكذلا

 . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا : نم : : لعفي نم ©

 . «نم» ربخ عفر لحم يف «لعفي» ةلمجو . وه

 ةراشا مسا : اذ . ءاكرشلا زجع ديكأت يأ ديكاتلل رج فرح نم : مكلذ نم ©

 : ءيش'نم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نوكسلا يلع ينبم

 ب اا١مث



 هلاعفأ نم ىنعمب عمجلا ةمالع ميملاو باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا

 بوصنم ًاظفل رورجم مسا : ءيش . ديكاتلل دئاز رج فرح : نم : ءيش نم ©

 ائيش لعفي نم مكئاكرش نم لهف : ىنعمب «لعفي» لعفلل هب لوعفم هنأل الحم
 . لاعفألا كلت نم يأ كلذ نم

 نم لوألا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نوكرشي امع ىلاعتو هناحيس ©

 . «سنويا ةروس نم ةرشع ةنماثلا ةميركلا ةيآلا يفو . لحنلا ةروس

 راصد در تيكا فاران كلي لك ١
 #» وعنك

 : داسفلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رحبلاو ربلا ىف داسفلا رهظ ©

 : رحبلا . رهظب قلعتم رورجمو راج : ربلا يف . ةمضلاب عوفرم لعاف

 رحبلاو ربلا يف ترهظ ىنعمب هبارعإ برعيو ؛ربلا» ىلع واولاب ةفوطعم
 . اهقحمو مهايند بابسأ دسفأ هللا نا يأ . ثراوكلاو دئادشلا

 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رهظب قلعتم رورجمو راج : تيسك امي ©

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تببسك) ةلمجو . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 ةلص «سانلا يديأ تبسكا ةلمجو . احل'لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاثلاو

 ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا

 سانلا يديأ هتبسك اب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم

 , امال لوصوم ا مسأ هيلا فاضملا هلحم لحو ( بيسال رورجملا فذحف

 : سانلا . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوقرم لعاف : سانذلا يديأ ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم
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 نأب برصنم عراضمم لعف : قيفي . ليلعتلل رج فرح ماللا : مهقيزيل ©
 وج هيف ريكسم يمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو مأللا دعب ةرمضم

 ةلمجو . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نيئئاغلا ريمض «مهاو . وه هريدقت
 اميل انو رذأوو . بارعالا نم اه لال ةرمسفلا هلا ةلص ةمهقيشبلا

 | . رهظب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لبع يف ردصم ليوأتب
 !. ةخختفلا هبصن ةمالنعو بوصنم ِناث هب لروعفم : اولمع يذلا ضعب ©

 لعف ؛ اولمع ... ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :يذلا
 عفو لمخ يف لصتم ريمض واول ٠ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 نم أل لح ال لوصوملا ةلص ءاولمعد ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف
 ؛لحملا' بوضنم فوذحم ريم لوصوملا ىلا - عجارلا - دئاعلاو .بارعالا
 وأ لابو مهقيذيل ىنعمب . هولمع يذلا ضعب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل

 ةرخآلا يف اهعيمجب مهبقاعي نأ لبق ايندلا يف ةئيسلا مهلامعأ ضعب ةبوقع
 روهظ نأ ىنعملا نوكي نا زرجيو . هيلع مه ايع وأ ىدهلا ىلا نوعجري مهلعل
 . عوجرلا ةدارا مهلامعا لابو هللا مهقيذي نأ هب اوبجوتسا امم مهببسب رورشلا

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو . لعفلاب هبشم فرح : نوعجري مهلعل ©
 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعجري . اهمسا بصن
 . «لعلا ريخ عقر لح يف نوعجري# ةلمبو . لاف عقر لخ يف لصتم

 ا يعز ميكأ اراك يافا وذو لك 63
 هدر

 ه5 نكرم ل

 : لمنلا ةروس نم نينسلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 نم . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : لبق نف نيذلا ©
 رجب لح يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : ,لبق : رج فرح

 , . مكلبق نم نيذلا ةيام تناك فيك اورظناف ىنعمب مهلبق نم يأ .
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 نم اوناك نيذلا : ريدقتلا . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . مكلبق
 عوفرم اهمسا : رثكأ . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : مهرثكأ ناك ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه»و . ةمضلاب

 نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك» ربخ : نيكرشم ©

 . درفملا نيونت نم ضوع

 0-0 1و 5 ع

 ٍذمو تارا رمال هوك ق أين بكون كوك 41
 م و ١

 8 نوعدصت

 نوكس ىلع ينبم رمأ لعف : مقأ . ليلعتلا ديفت ةيفانثتسا ءافلا : كهجو مقأف ©

 هب لوعفم : كهجو . تنأ هريدقت ًابوجؤ هيف رتتسم ريمض فاكلاو هرمخآ

 - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 . ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم

 نيدلل  تعن  ةفص : ميقلا . مقأب قلعتم رورجبو راج : ميقلا نيدلل ©

 . ميرقلا نيدلل كهجو موقف ىنعمب ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 . بصنو ةيردصم فرح : نأ . رورجيو راج : موه يتأي نأ لبق نم ©
 عوفرم لعاف : موي . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : يتأي

 . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص هموي يتأي» ةلمجو . ةنمضلاب

 راجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا "ناو

 . مقأب اقلعتم «لبق نم١ رورخملاو

 سنجلل ةيفان : ال . مويل - تعن  ةفص عفر لحم يف ةلمجلا : هل درم ال ©

 فوذحم اهريخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا : درم «نا» لمع لمعت

 . 4ال) ريخب قلعتم رورجمو راج : هل . ًابوجو
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 هللا نم يتأي نأ لبق نم ىنعمب . يتأيب قلعتم ميظعتلل رورجو راج : هللا نم ©
 هب ءينجي نأ دعب وه هدري ال : ىنعم لع . هرمب قلعتم وأ دحأ هري ال موي

 . هاضق دق نوكي هناحبس هنأل هتهج نم هل در الو

 قلعتم ةحتنلا هبصن ةمالصو ةيفرظلا ىلع برصنم نامز فرظ موي : ذئموي ©

 هرخآ ىلع رهاظلا نوكسلا ىلع ينبم مسا اذأ»و . فاضم وهو يتأي لعفلاب

 ىف وهو . نيونتلا نوكسو هتوكس نينكاسلا ءاقتلا نم ًاصلخت رسكلاب كرجو
 اهنع ضوعملا ةفوذحملا ةلمجلاو ًاضيأ فاضم وهو هيلا, فاضم رج لحم

 هللا نم هل درم ال موي يتأي ذئمويو : ريدقتلا . ةفاضالاب رج لحم يف نيونتلاب
 ا . نوعدصي

 لحم يف لضتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعدصي ©
 يف ءاتلا تمغدأف . نوعدصتي : اهلصأو ٠ نوقرفتي ىنعمب . لعاف عفر

 1 . داصلا ديدشت لصحف داصلا

 ود و 1 < يدصرو 2 2

 © دبوس 1و رطصرم :
 0 ا ل ل ل اك ا فك نع«

 حتفلأ ىلع ينبم ضام لعف : رفك . هربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف
 !. وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو نمب مزج لحم يف طرشلا لعف

 ش . بازعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «رفك" ةلمجو
 نرتقم فرظب قوبسم هناج طرش باوجج ةنيمسلا ةلمسلا هرفك هيلعف ©

 الا دوعي ال رفكلا ررض نأ أ ىلع لديل فرظلا مدقو مدقم ربخب قلعتم رورجيو
 0 اما .هادعتي ال هسفن رفاكلا ىلع

 ١ « افك هيأ رك ةجيت ع
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 ًاحلاص ًالمع لمع نمو يأ ةحتفلا هبصت ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاحلاص

 . هلحم ةفصلا تلحو فوصوملا  ردصملا  لوعفملا فذحف

 مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : نودهمب مهسفنألف ©

 ربخب قلعتم رورجمو راج : سفنأل . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . نمي

 يف نييئاغلا ريمض «مهدو . مهسفنأل نودهمي مهف : ريدقتلا . فوذحم أدتبم

 اهانعمو ظفللا ةدهرفم «نم» نأل «نم» ىلع دوعي «مه)و ةفاضالاب رج لح

 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نودهمي . عمجلا
 ىنعمب فوذحملا «مه» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم يف

 . هناحبس هللا دنع ةلزنم مهسفنأل نووسي يأ نودهمي

 © تكابر و قرم صلاها 5
 نأب بوصنم عراضم لعف : يزجي . ليلعتلل رج فرح ماللا : يزجيل ©

 ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هيصن ةمالعو . ماللا دعب ةرمضم

 نم اهل لحن ال ةرمضملا «نأ» ةلص اهدعب امو «يزجي» ةلمجو . وه هريدقت

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا ةيردصملا «نألو . برعالا

 . هل ليلعت هنأل . نودهميب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب

 ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا «أ

 . بارعالا نم امل لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا

 لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوئمآ ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 . اهبارعإ برعتو ةاونمآ» ىلع واولاب ةفرطعم : تاحلاصلا اولمعو ©
 هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 فذحو . تاحلاصلا لامعألا اولمعو ىنعمب ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 . هلحم ةفصلا تلحو فوصوملا لوعفملا

 لا



 رج لح يف لصتم ريض ءاطاو يزجيب قلعتم رورجو راج هلضف نم ©

 . ةفاضالاب

 ري لمت يش او ماب عم ديكو بسن فرح: يحيل نإ ©

 ةامجو . وهف هريدقت انارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةملغلاب عيفرم عراضم

 000 . «ْنا) ريخ عفر لحم يف :«نيرفاكلا بحي ال»

 ةرناو اس ركذم عج لل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيرفاكلا ©

 ش . درفملا يف ةكرخلا نيونتلا نم ضوع

 كالو نم كت هزيل كس لل لهو
 # 0 2 فرم

 ! مدقم ربخي قلعتم رورجمو راج : هثايآ نم : ةيئانغسا وارلا : هتايآ نمو ©

 0 ١

 2 سم نيف لعافلاو .٠ ا علة أب بوم

 'لسري» ةلمجو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعنفم :. حايرلا : وه

 :اهدعب امو «نأ)و . بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلبص «حايرلا
 0 رخؤم.أدتبم عفر لحع يف ردصم ليوأتب

 'ةحئفلا نم:ًالدب ةرسكلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم حايرلا نم لاح : تارشبم ©
 1 .. ماسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنأل

 . تم فوذحممب ًاقلعتم نوكي وأ مكقيذيلو مكرشبيل

 . ليلعتلل رج فرح : | ١ رلاب تارشبم حايرلا لسيأ هلغف ني ىلا
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 ينبم - نيبطاخم ا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًاناوج هيف رتبسم
 فذحو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لوأ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 «نأ» ةلص «مكقيذي» ةلمجو . هيلع لدت ةيضيعبتلا «نم» نأل يناثلا اطوعفم

 ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نا)و . بارعالا نم اهل لح ال ةرمضملا

 . لسريب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف

 ريمض ءاهلاو .' ضيعبتلل "نماو . مكقيذيب قلعتم رورجمو راج : هتمحر نم ©

 . ةفاضالاب رج لحع يف لصتم

 :يرجت . ليلعتلل رج فرح ماللا . ةفطاع واولا : هرمأب كلفلا يرجتلو ©

 : كلفلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم لعف

 . يرجتب قلعتم رورجمو راج : هرمأب . ةمضلاب عوفرم لعاف : نفسلا :يأ

 ةلص ؛هرمأب كلفلا يرجت» ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو
 ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأاو . بارعالا نم اهل لحم ال ةرمضملا «نا»

 . لسريب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم

 : اوغتبت . رج فرح ليلعتلل ماللا . ةفطاع واولا : هلضف نم اوغتبتل

 . نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم ْنأب بوصنم عراضم لعف

 برعي : هلضف نم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لع يف لصتم ريمض واولا

 يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةرمضملا «نأ»و . اوغتبتب قلعتم (هرمأب» بارعا

 ةلص هلضف نم ؛اوغتبت» ةلمجو لسريب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم
 . هقزر نم ىنعمب بارعالا نم امل لحم ال ةرمضملا «نأ»

 ريمض فاكلاو . لعفلاب هبشم رج فرح : لعل . ةفطاع واولا : مكلعل

 ميملاو 'لعل» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم
 . روكذلا عمج ةمالع

 عوفرم عراضم لعف يهو «لعلا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوركشت ©

 . مكيلع ةمعن نوركشت : ريدقتب . ًاراصتخا
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 اهدي ضو عم دو لال كي مالو
 8 يقولو اًعاَدحَناكوْأوم 0

 دق . مسقلا وأ ديكرتلاو ءادسبالل ماللا . ةيفاننتسا وارلا : انلسرأ دقلو ©
 ؛ هاناو . ائب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ىضام لعف : لسرأ . قيقحت فرح

 ' . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 - لصتم ريمض فاكلاو : انلسرأب قلعتم رورجمو راج. : السر كلبق نم ©

 هب لوعفم: : ًالسر . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ٍئنبم - بطاخملا ريمض
 : . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ريمض «مهاو «ًالسر» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : مهموق ىلإ ©

 1 1 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا

 , مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوءاج .  ةفطاع ءافلا : :تاثيبلاب مهؤاجف «©
 ريمض «مهاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال
 . .مهءاجنب قلعتم رورجمو راج : تانيبلاب . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا

 تلحو رورجملا فوصوملا فذحف تازجعملا يأ تاحضاولا تايآلاب يأ

 : . هلحم ةفصلا

 «انلسرأ» | بارعإ برعت انمقتنا

 رج لكك يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : نيذلا نم ©
 . انمقتناب قعلتم رورجملاو راجلاو .نمب

 ان لحم ال لوصوملا ةلص ءارمرجأ» ةلمجو ةاوءاج# بارعا برست : اومرجأ ©

 . اوبنذأ : ىنعمب بارعالا نم

 ائيلع ًاقح .ناكو نينمؤملا انرصنو ىنعمب ليلعتلل ةفطاع رارلا : ًاقح ناكو ©
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 بوصنم مدقم «ناك» ربخ :ًاقح . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ناك . مهرصت

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 «ناك» : مسا : رصن . ًاقحب قلعتم رورجيو راج : نينمؤملا رصن انيلع ©

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيئمؤملا . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج
 «ناك» مسا نوكيو . اقح ىلع فقوي نأ وهو بارعالل رمخآ هجو ةمثو

 «انيلع» رورجملاو راجلا نوكيو ًاقح مهنم ماقنتالا ناكو : ىنعمب ًافوذحم

 انيلع» ةيمسالا ةلمجلا نوكتو . ًارخؤم أدتبم (رصن 'و . مدقم ربخب ًاقلعتم

 انيلع : ىنعملاو بارعالا نم اهل لع ال ةفئأتسم وأ ةيليلعت ةلمج ةنينمؤما رصن

 نيب ربخلا طسوت ةيآلا هذه ينو . مهاولب نسحو مهربص ببسب نينمؤملا رصن
 . لعفلاو مسالا

 َتيكةَمكلاو سفرك يروا

 باص زد كيكو 0 سما
 ا | رس

3 
 َنورْسِئَس هاذ ءودابعنم اين

 مسا : يذلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا : يذلا هللا ©

 . بارعالا نم اخ لمع ال لرصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا حايرلا لسرب © '

 هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لسري

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : حايرلا . هناحبس هللا يأ وه

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ريثت . ةفطاع : ءافلا : ًاماحس ريثتف ©
 بوصنم هب لوعفم : ًاباحس . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . هيرجتو هقوستو باحسلا جيهتف ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو

 دال



 ١ ءاملاو «لسري» بارعا برعت : طسبي . ةفطاع ءافلا : ءامسلا يف هطسبيف ©

 ! قلعتم «ءامسلا يف» رورجملاو راجلاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 . ءامسلا يف ًاقرفتم نشنيف : , ريدقتب ةفوذخ لاحب

 ل 9 لاح يأ لع عب ةلسوي# بارعا برعت :ءاشي

 : ًافسك . اهبارعا برعتو «(هطسبي» ىلع واولاب ةفوطعنم : ًافسك هلعجبو ©
 ةمكارتم ًاعطق هريصيف ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بولصنم ٍناث هب لوعفم

 . ةعطق يأ : ةفسك ::اهدرفمو . اهضعب قوف

 . لع ةدقلا ةمضلاب فرم اضم لم ىرت . ةيبس هاا: قدولا ىرتف ©

 ي ىأ قدولا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتسم ريمف لعافلاو رذعتتللا فلألا

 جرخي «قدولا» نم لاح بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا: هلالخ نم جرخي ©

 يي لعسب حضي قم دور راج : هلالخ نم «لسري»ا بارعا برعت
 1 ١ باحسلا قوقش .نم

 '..طرشلا ىنعم نمضتم نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : ذا .١ ةيفانثتسا ءافلا : اذاف ©
 . يوجب قامتم هليرشأ ضقامخ

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نم هب باصأ ©

 : :'نم . 'باصأب قلعتم رورجبو راج : هب . هناحبس هللا ىلع دوعي وه هريدقت

 : . ةيطرشلا «اذا» دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم

 ١ ال لوصؤملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو «لسري" بارعا برعَت : هدايع نم ءاشي ©

 : نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : هدابع نم .أ باربعالا نم اه لحم

  «'نم ١ نأل هدابع نم مهنوك ةلاج : ريدقتلا « نم ١ لوصوملا مسالا
 رج لح ,يف لصتم ريمض ءاهلاو . ينايب رج فرح « نم 7 و ةمهبم ةلوصوملا

 | . ةفاضالاب
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 يف ءافلا دسم ةداس  ةءاجف فرح  ةيئاجنف : اذإ: نورشبتسي مه اذإ ©

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض مه  طرشلا باوج  ةازاجملا
 (نورشبتسي مه ةيمسالا ةلمجلاو ؟مه» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؟نورشبتسي»

 ًاضعب مهضعب حرف ىنعمب بارعالا نم اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج
 . مهل ةكربو ريخ نم هبحصتسي امو ثيغلاب

 © يي نسينا قم وكَوَو
 ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ةيلصو : نا . ةيلاح واولا : اوناك ناو ©

 «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع

 . لاح بصن لح يف «اهربخ عم اوناك» ةيلعفلا ةلمجلاو ةقراف فلألاو

 ةيردصم فرح : نأ . اوناكب قلعتم رورجمو راج : لزؤني نا لبق نم ©
 هبصن ةمالعو ْنأِب بوصنم لوهجملل ينبم عراضم لعف : لزني . بصنو
 -رطملا - ثيغلا يأ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو ةحتفلا
 امو «نألو . بارعالا نم ا لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «لزني» ةلمجو

 . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتي : اهدعب

 ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ىلع : هلبق نم مهيلع ©

 ديكأتلل رركم رورجمو راج : هلبق نم «لزني) لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو

 .- قدولا

 هبصن ةمالعو بوصنم !ناك) ربخ : نيسلبم . ديكوتلا مال ماللا : نيسلبمل ©

 نيتكاس : ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا
 . نيسئاي
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 هه ماس تالت 1 ان

 5 2 ]ت1

 ريدم لعالا نركسلا لع ثم أ لعف رظنا . ةيفاتثتسا ءافلا : رظئاف ©

 . تنأ هيرذقت ًابوجو هيف رتتسم

 ور هيلا فاضم : ةمحر . رظناب قلعتم رورجمو راج: هللا ةمحر راثآ ىلا
 'هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . هللا ةكرب نم هبلج امو رطملا راثا ىلا رظناف يأ . ةرسكلاب ميظعتلل رو

 ف هلرمتم بمف لع ف ةماونسالاةمدإل ؛ لضرألا يحي فيك ©
 !لعف : يبحي . لاح بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك

 ,هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 .' ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ضرألا . وه هريدقت ًازاوج

 .ةمالعو ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم يبحيب قلعتم نامز فرظ : اهتوم دعب ©

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : توم . فاضم.وفو ةحتفلا هبصن

 لحم ف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهاو . فاضبم وهو ةرسكلا هرج

 :ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . لعفلاب هبشم ديكوتو بْضن فرح : كلذ ّنا ©
 ىنعمي . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللا «نا» منسا :بصن لحم يف نوكسلا

 1 . اهتوم دعب ضرألا ييحي يئذلا رداقلا كلذ نا

 'ديكوتلا مال ماللا . مهتوم دعب سانلا ييحي يذلا وه ىنعمب : ىتوملا يبحمل ©

 وهو رذعتلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «نإا ربخ : يب د ضرما -

 ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ىتوملا .

 ."ييحا لعافلا مسال هب ًالوعفم «ىتوملا» نوكت نأ زوجيو رذعتلل ألا ىلع

 كر



 هم ةفطاع واولا : ريدق ءيش لك ىلع وهو ©

 هيلا فاضم : . أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج : لك ىلع . أدتبم عفر

 . تارودتللا نم ءيش لك ىلع" ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم
 ةملكلاو ةغلابم ةغيص يأ «لعاف» ىنعمب ليلعف ةغيص وهو رداق يأ : ريدق

 . ةمضلاب عوفرم هوه» أدتبملا ربخ

 ١ ورود فضمهوةعيالسمَنِلَو ©
 : نإ  ةنذؤملا ماللا  مسقلل ةئطوم : ماللا . ةفطاع واولا : انلسرا نئلو ©

 ىلع ينبم ضام لعف : لسرا . انلسرأ ولو ىنعمب مزاج طرش فرح 1

 ينبم لصتم ريمض «نإو نإب مزج لحم يف طرشلا لعف انب هلاصتال نوكسلا
 مسقلا نيب ةيضارتعا «انلسرأ نا» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع
 . بارعالا نم امل لحم ال هبارجو فوذحملا

 ءافلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًارفصم هوارف احير ©

 فلألا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هوأر . ةفطاع

 ريمض واولا . نينكاسلا ءاقتلا نم صلختللو ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم
 اهرثأو ثيغلا يه هللا ةمحر نأل هللا ةمحر رثأ اورصبأف ىنعمب . هب لوعفم

 عقي تابنلا مساو تابنلا : هللا ةمحر راثآ يأ ةمحرلا راثآ ىنعم نألو تابنلا

 نم لاح : ارفصم . تبني ام هب يمس ردصصم هنأل ريثكلاو ليلقلا ىلع

 هبصن ةمالعو بوصنم عرزلا نم وأ رطمي مل كلذك ناك اذا هنأل باحسلا
 . ةحتفلا

 باوجو بارعالا نم اهل لحم ال مسقلا باوج ةلمجلا : هدعي نم اولظل ©

 دسم دس مسقلا باوج ْنا وأ . هيلع لد مسقلا باوج نأل فوذحم طرشلا
 مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا . طرشلا باوجو مسقلا باوج يأ . نيباونجلا

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اولظ . ردقملا

 دا”



 : ىنعمب . ةقراف فلألاو «لظ» مسا عفر لحم يف لبصتم ريمض واولا

 لصتم ريمض ءافلاو هريخب وأ اولظب قلعتم رورجمو راج /: هدعب نم .نلظيل
 . :ةفاضالاب رج لحم يف

 . عوفرم عراشم لعف يهو «لظ» ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نورفكي ©

 اهتلص تفذحو . لعاف عفر لحب يف لصتم زيمض واولاو نونلا توبشب
 ا . هللا ةحرب نورفكي ىنعمب ةمولعم اهنا ًاراصتخا

ِ 7 
 ١ © َنرْرَم انواع عطا ميتا قا 001
 لدبو ىنغمب ةقباسلا ةيآلل عبات فوذحم ىلع ليلعت ىلع لاد فرح ءافلا : كئاف ©

 : ام ىلع اوربصيو هناحبس هوركشي نأ مهب ردجي ناك هللا ةمحرب اورفكي نأ

 ! ال كناف ظعاوملا هذه اوعي نأ مه ىنأ نكلو ةمكح كلذ يف هلل نأل مهباصأ

 : ديكوتو بصن فرح :كنا ..نوعمسي اهب نوعفتتي إل مهنأل ىتوملا عمست

 ش . اهمسا بصن لحم يف لصتم.زيمض فاكلاو لعفلاب هبشم

 .ال ةيفان : ال «نا» بخ عقر ل يف : ةيلعنلا ةلمملا : ىتوملا عمست ال ©
 : هيف صشتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عمست . ال لمع
 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم .لوأ هب لوعفم : ىتوملا ٠ تنأ هريدقت ًابوجو

 . ءايحأ مهو ىتوملاب اوهبش دقو :رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 . برعتو «نقوملا عمست الا ىلع والاب ةفوطعم ؛ ءاعدلا مصلا عمست الو ©

 يأ ءاعدلا : هرخخآ ىلع ةرهاظلا ةحتفلا «مصلا» بصن ةمالعو . اهءارعا

 . ةحتفلاب بوصنم ِناث هب لوعفم : ءادنلا

 | جوصت لع يف نوكحلا ىلع يتيم ةنيحا ىنعسب نامت فد: ذإ : اولو اذإ ©

 , ىلع ينبم ضام لعف : اولو . لبقتسملا اهب داري الف لاحلا ةياكحل انه يهو
 يم رماح ةنرلشلا فلالا ىلع رذعتلل رذقملا مضلا وا حتفلا

 ٠ لعاف عفر لحم يف لصتتم ريمض واولا ٠ ةعامجلا واوب هلاصتالو نيتكاسلا
 . ةفاضالاب رج لحم يف «اولو» ةلمجو . ةقراف فئألاو
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 ةيلاحلا ىلع بوصنم هانعم نم دييكوت وأ ؛اولو" ريمض نم لاح : نيريدم ©

 اوضرعأ ىنعمب ب درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هلأل ءايلاب

 . مصألا لاحلا ديكوت وهو نيبزاه

 اناا 2 و نإ 2

 دياب سْؤلنَم 1 ناو 0
 * لَيْسَ ءدع و

 سيلب ًاهيبشت زاجحلا لهأ ةغل يف لمعت ةيفان : ام . ةفطاع واولا : تنأ امو ©

 نييفوكلا لوق وهو دجن لهأ ةغل يف لمعت ال ةيفانو ًاضيأ نييرصبلا لوق وهو

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصفنم ريمض : تنأ . ًاضيأ

 . ةيناثلا ةغللا ىلع ًادتبم وأ ىلوألا ةغللا ىلع «ام» مسا عفر

 و

 ًاظفل رورجم مسا : يداه . ديكأتلل دئاز رج فرح ءابلا : يمعلا يرداهي ©

 «ام» ربخ هْأل ةيناثلا ةغللا ىلع ًالحم عوفرم وأ ىلوألا ةغللا ىلع الحم بوصنم
 نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمض وأ ةحتق هعفر وأ هبصن ةمالعو أدتبملا ربخ وأ

 ةملكلا ءاي فذحو . دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ
 ةركتلا يف فذحت اهنأل تفذح ليقو . هيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكاو ًاراصتخا

 هيلا فاضم : ىمعلا . يلوأ : لثم ظفلت الو بتكت يأ لصولل تفذح وأ

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحجم

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهلو . يداهب قلعتم رورجمو راج : مهتلالض نع ©:

 عراضم لعف : عمست . ام ىنعمب ةلمهم ةففخ اهنأل ةيفان : نا : عمست نا ©

 يدجي ال يأ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 مهنأييا هللا ملع نيذلا ىلع الا كعامسا

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . اهل لمع ال رصح ةادأ : الا: نمؤي نم الإ ©

 تور



 ةمضلاب عيفرم عياضم لعف : نمؤي ٠ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 1 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ' نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اناو . نمؤيب قلعتم رؤرجبو راج : اذقايآب ©

 نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةانتايآب نمؤي» ةلمجو . ةفانضالاب رج لحم يف

 : . بارعالا

 : هدعب ةيمسالا ةلمجلاو ليلعتلا ىلع لاد فرح ءافلا : نوملسم مهف ©
 ' يف - نيبئاغلا ريمض - لصفنم ريمض : مه . بارغالا نم ال لحم ال ةيليلعت

 عمج هأل واولا :هعفر ةمالعو عوفرم (/مهلا ربخ : نوملسم . ادتبم عفر لح

 . هللا ىلا نوداقنم ىنعمب . درفملا نيونت نع نضوع نونلاو ماس ركذم

 بوق فحص 1 نيدو 0:
 51200 ل ا دك در هكراتو ي

 ,لوصوم مسا : يذلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم ةلالجلا ظفل : يذلا هللا ©
 : ةلمجلاو يذلا وه هللا ىنعمب . أدجبملا ربخ عفر لحم .يف نوكسلا ىلع ٍينبم

 لوبضوملا مسالا نوكي وأ . لاح بصن لحب يف ؛ءاشي ام قلخي» ةيلعفلا

 لحم يف ةءاشي ام قلمي ةيلعفلا ةلمخلاو ةلالجلا ظفلل - ًاتنعن - ةفص «يذلا»

 . أدتبملا ربخ عفر

 ضام لعف يهو بارعالا نم ال لم ال لوصوملا ةلص : ةلمجلا : مكقلخ ©

 ريمض فاكلا . وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم
 , ميما ٠ هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيطاخملا ريمض - لصتم
 ! ٠ روكذلا عمج ةمالع

 مكتشف نيطاخلا ريض نم لاحب قاتم رورجو راج فعض نم ©

 ا



 . ةلوفطلا

 . يخارتلاو بيترتلل : ةفطاع : مث : ةوق فعض دعي نم لعج مث ©

 «لعج#» لوعفمب قلعتم رورجيو راج : دعب نم «قلخخ» بارعا برعت : لعج

 لوعفم : ةوق . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحي هيلا فاضم : فعض

 ةوقب مكدمأ مث ًافاعض مكقلخ : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 . مكارق يأ
 دعب نم لعج مثا ىلع مثب ةفوطعم : افعض ةوق دعب نم لعج مث ©

 . اسارعا برعتو «ةوق فعض

 ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «افعض» ىلع واولاب ةفرطعم : ةيدشو ©

 . ةححوخيشلاو مرطلاب مكفعضأ مث ىنعمب 03

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءاشي ام قلخي ©

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . وه هريدقت ازاوج

 ال لوصوملا ةلص «ءاشيا» ةلمجو «قلخيا» بارعا برعت : ءاشي . هب لوعفم
 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا عجارلا  دئاعلاو 8 بارعالا نم اهل لحم

 . هقلخ ءاشيام وأ . هؤواشي ام : ريدقتلا . هب لوفم هنأل لحملا بوصنم

 .هيلع لدي هلبق ام نآل ًاراصتخا ًافوذحم ؛ءاشي» لوعفم نوكي ريدقتلا اذه فو

 .أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض وه . ةفطاع راولا : ريدقلا ميلعلا وهو ©

 نوكي نأ زوجيو . ةمضلاب ناعوفرم أدتبملل ناعباتتم ناربخ : ريدقلا ميلعلا ا

 . ميلعلل  ًاتعن  ةفص «ريدقلا»

- 

 نا
 - نامز فرظ هيف لوعفم : موي . ةيفانثتسا واولا : ةعاسلا موقت مويو ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم تقو وأ «نيح» ىنعمب
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 . ةمضلاب عوفرم لعاف .: ةعاسلا .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :.

 . ةفاضالاب رج لحم يف «ةعاسلا ا

 : نومرجملا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :مسقي: نومرجملا مسقي ©

 : نم .ضوع نونلاو مالس ركذم عمج هنأل واولا هعفر ةمالعو عوفرم لعاف

 ' : . نومرجملا فلحي ةمايقلا موقت مويو ىنعمب . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 ' ينبم ضام لعف : اوثبل . ال لمع ال ةيفان : ام: :ةعاس ريغ اوثبل ام ©

 : فلألاو لعاف عقر لح يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 ١ . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعبفم : ريغ . ةقراف

 اوثكم ام ؛: ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :ةعاس
 نأ حصألاو . ةعاس ريغ ثعبلا ىلا ايندلا ءانف نيب وأ روبقلا يف وأ ايندلا يف
 . ةعاس الا وأ ةعاس ىوس : ىنعمب ءانتسالا ىلع بصن لحم يف اريغا نوكت

 ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب هب مسا. فاكلا : كلذك ©

 : لوعفملا  ردصملا نع بئان بصن لح يف وأ . هربخ عفر:لحم يف هدعب ةيلعفلا
 | اتاك كنقالا كلذ لكم : ريدقتي فوتحلا راصملل ةنص وأ - قاتلا

 | . ةقيقحلا هجو نع نوفرصي اوناك فرصلا كلذ لبنق ىنعمب . نوكفؤي

 ل دعبلل ماللاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 . ال مسقلا باوج هانثبل ام» ليوأتب « ةعاس ريغ اوثبل ام» ةلمجو .باطخ فرح
 ١ 1 1 .اهل لحم

 ! اولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان صقان ضام لعف: اوناك ©
 0 . ةقراف فلألاو «ناك" مسا عفر لحم يف لصتم ريمض

 ' ينبم عراضم لعف يهو ؛ناك» ربخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمسلا : نوكفؤيه

 ' . لعاف بئان عقر لحم يف لصتم ٍريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل
 ' ايندلا يف قيقحتشلاو قدصلا نع نوفرصي اوناك فرصلا كلذ لثم ىنعمب
 ' نوكفؤي اوناك كفإلا كلذ لثم وأ قحلا فالخ ىلع مهرمأ نونبي اوناك اذكهو
 . نآلا منح نيبت اب رارتغالا يف
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 دوا نملك 07
 ل نوال كلون 20

 ذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفانثتسا واولا : نيذلا لاقو ©

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 نا سولا هلم ةياعشلا ةامشلا : ناميرإلاو ملعسلا اوتوأ«

 ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوتوأ . بارعالا

 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا ءايلا

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ملعلا . ةقراف فلألاو لعاف

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «ملعلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ناهيإلاو

 ماللا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : متثيل دقل ©

 ىلع ينبم ىضام لعف : متثبل . قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل

 ريمض - لصتم ريمض ءانلاو . كرحتل ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . متثبلب قلعتم رورجمو راج : هللا باتك يف ©

 . ةرسكل رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم

 ا( متثكم دقل ىنعمب ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ثعبلا موي ىلا ©

 رورجم هيلا فاضم : ثعبلا . ةمايقلا موي ىلا نينئاك هللا باتك يف تبث

 «ثعبلا موي ىلا» رورجملاو راجلا نركب وأ . ديسكلا هر هرج ةمالصو ةفاضالاب

 منج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : ثعبلا موي اذهف © '

 موي اذهف ثعبلا نيركنم متنك نا : ريدقتب مالكلا هيلع لد فوذحم طرشلاو

 :اذه . فوذحم طرش باوج يف ةعقاو ءافلا . مكلوق نالطب نيبت دقف ثعبلا

 وأ «اذه» أدتبملا ربخ : موي . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 ل1”



 ' موي وها ةيهسالا ةلمجلاو . ثعبلا موي وه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ

 , رورجم هيلا فاضم ثعبلا «اذه» لوألا أدتبملا ربخ عقر لحم يف ؛ثعبلا
 ش . ةرسكلا هزج ةمالعو ةفاضالاب

 ريمَض فاكلاو لعفلاب هبشم فرح : مكنكل . كاردتسالل : واولا : مكنكلو ©
 . ماو «نكل# مسا بصت لخ يف مضلا لع ينس نيبطاخملا ريمض - لصتم

 ا .٠ روكذلا عمج ةمالع

 . لعنف : كنك نكلا بخ عقر لح يف ةيلعنلا ةلمجلا :: نوصلعت ال متنك ©

 ريمض ءاثلا ..: كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام
 : ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخمملا ريمض - لصتم
 عوفرم عراضم لعف .: نوملعت . اهل لمع ال ةيفان : ال . :روكذلا عمج ةمالع

 ! ةيلغفلا ةلمجلاو ..لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبشب
 ' ام هقبس هلأل ًاراصتخا اهوعفم فذحو «ناكا ربخب بصن لحم يف «نوملعتالا»
 ٠ سلا متيذكف قح هلا دعو نأ نوملعت ال ىنممب . هيلع لدي

 نوي وب رانك "5

 ىبع بوصنم نامز فرظ : موي .. .ليلعتلا ىلع لاد فرح ءافلا : 00
 : يثبم مسا : ذا . فاضم وهو عفتي الب قلغتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا
 ' : نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل رسكلاب كرجو هرمخآ ىلع رهاظلا نوكسلا ىلع
 ةلمجلاو ًاضيأ فاضم وهو ةفاضالاب رج لحم يف وهو نيونتلا نوكسو هنوكس
 ؛ ذئمويف :ريدقتلا . ةفاضالاب رج لح يف نيونتلاب اهنع ضوعملا ةفوذحملا
 1 . مهترذعم اوملظ نيذلا عفني ال ةعاسلا موقت

 فرم عياضم لعد : عني ٠ اهل لمع ال ةيفان : ل ٍنيذلا عفني ال ©

 1 . بازعالا نم اهل لحم ال هتلص : مب ةيلفلا ةلمجاو مدن
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 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : مهقترذعم اوملظ ©

 «عفني' لعاق : ةرذعم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 : مه . اه لمع ال ةيفان : ال . ةيلاح : وارلا : نوبتعتسي مهالو «

 لعف : نوبتعتسي . أدتبم عفر لحم يف  نيبئاغلا ريمض لصفنم ريمض

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لرهجملل ينبم عراضم
 يف ةيمسالا ةلمجلاو «مه١ ربخ عفر لحم يف !نوبتعتسيا ةلمجو . لعاف بئان

 نم ةعاطلاو ةبوتلا ىلا مهتوعدب نوضرتسي الو ىنعمب . لاح بصن لحم
 ًايناج تنك اذا هتيضرأف يناضرتسا يأ هتبتعأف يبحاص ينبتعتسا : كلوق

 . نورذعي الف يأ .هيلع

 الكم كإحرب وقدم دلو ٠
 © يني كتان كنوع

 : دق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانكتسا واولا : سانئلل انيرض دقلو ©

 «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : برض ..قيقحت فرح

 رورجمو راج : سانلل . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . رج فرح : يف: نآرقلا اذه ف ©
 مسا نم لدب : نآرقلا . انبرضب قلعتم رورجملاو راجلاو يفب رج لحم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو اهلثم رورجم ةراشالا

 : ىنعمب فوذحملا «انبرض» لوعفملا ةفصب قلعتم رورجمو راج : لثم لك نم ©

 «نم)و زييمتلا عقوم يف رورجملاو راجلا نوكي وأ . لثم لك نم ًالثم انبرض
 انصصقو اهتبارغ يف لثم اهنأك ةفص لك مهل انفصو دقلو : ىنعمب نييبتلل
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 : ًاقزح عمدلا نم ضيفت مهنيعأو ىلاعت هلوق لثم نأشلا ةبيجع ةصق لك مهيلع
 أ فاضم : لثم .٠ زييمتلا ىلع بصنلا هلحم رورجملاو راجلاف . ًاعمد ضيفت يأ

 .٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 ! نا هنذؤملا ماللا  مسقلل ةئطوم ماللا . ةيفانكسا واولا : مهتتج نئلو ©
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تتجن . مزاج طرش فرح
 ريمض  لصتم ريمض ءانلا نإب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحشل ا عفرلا
 ' يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا

 | هبارجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا امهتئج نإ) ةلمحؤ ةفاضالاب رج لحم
 أ ١ . بارعالا نم اهل لحم ال

 : ريدقتب مولعم هنأل ينايبلا راجل فذحو 8 تئجب قلعتم رورجمو. راج : ةيآي ©

 . نآرقلا نم ةيآب

  بارعالا نم اه لحم ال مسقلا باوج : ةلمجلا : اوزفك نيذلا نلوقيل ©
 ْ دسم دس مسقلا باوج وأ مسقلا باوج هيلع: لذ فوذحم طرشلا باوجو

 ينبم عراضم لعن : نلوقي ٠ ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو ماللاو نيباوجلا
 نم احل لح ال ةليقثلا ديكوتلا نونو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع
 ؛ . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :.نيذلا . بارعالا
 يمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اورفك
 1 ال لوصوللا ةلص ؛اورفكك ةلمبو . ةقراف فلألاو لعاف عقر لع يف لصحم
 . بارعالا نم ال لحم

 ْ :نا  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف ةلمجل : نولطبم الإ متنأ ْنإ ©
 ' ريمض- لصفنم ريمض : متنأ ٠ امل لمع ال ةيفان «ام 'ىنعمب ةلمهم ةففحم
 : نولطبم . امل لمع ال رصح ةادأ : الا . ًادتبم عفر لحم يف  نيبطاخملا
 .درفمل نيؤنت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «متنأ» ربخ
 . نوروزم ءايعدأ الا متنأ ام ىنعمب

 ساه



 و بوق اع أ

 © نيكو ذاب هلل عطل كل 0

 ا يا بس ل عل للري

 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . عبطلا يأ لثم يأ قلطملا لوعفملا_ردصملا

 عوفرم لعاف : ةلالجلل ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هللا عبطب ©:

 بولق ىلع هفاطلأ هللا عنمي ىنعمب . عبطيب قلعتم رورجبو راج : بولق ىلع ©

 .. مهبولق ىلع متخي يأ ةلهجلا بولق هللا قلغي : ليقو قحلا لبقت ىتح ةلهجلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نوملعيب ال نيذلا ©

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي . ال لمع ال ةيفان.: ال 1

 ةلص «نوملعي ال» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمبغ

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا

 توقف َنرلأاكيييشتالوُؤ قعدات رتل 6
 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ربصا . ةيببس ءافلا : ريصاف ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رثتسم

 مسا : دعو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: قح هللا دعو نا © .

 رورجي هيلا فاضم : ةلالخلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نا»

 . ةمضلاب عوفرم «نا» ريخ : قىح . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 نم دب ال قح هلك نيدلا ىلع كنيد راهظإو كترصنب هللا دعو هنإ : ىنعمب

 . ناجناو ناهظإ

 لعف : كنيفختسي . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : كئفختسي الو ©

 نونو الب مزج لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نوئب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم '

١4١ 



 ' ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . بارعالا نم اهل لال ةليقثلا ديكوتلا
 ! الو ىنعمب ٠ مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا
 ْ . مهتنعت قلقلاو ةفخلا ىلع كنلمحي الو وأ كنقلقي

 :ال.. لغاف عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نونقوي ال نيذلا ©

 : ريملض واولا نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونقوي . ا لمع ال ةيفان
 ؛ لحم ال لوصوملا ةلص «نونقوي ال" ةيلعنفلا ةلمجلاو ..:لعاف عفر لح يف لصت
 | نهيق مهتنج اب نؤدقتعي ال نيذلا ربكت ىنعمب . بارعالا نم اهل

 . تازجعملا

 د 2

 هسا 55



 *# نامقل ةروس بارعإ »

© 2 ١ 

 . ةقباس ةميرك روس يف تبرعأو تحرش ةميركلا فرحألا هذه ©

 . صصقلا ةروس نم ةيئاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ى 2

 ىنعم نم «كلت» ةراشالا مسا يفام اهيف لماعلاو تايآلا نم لاح : ىده ©

 تونو اهنيونت لبق فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم

 . ةركن ةروصقم اهنأل

 0 هلام ةيوصنم ؛ىده) ىلع واولاب ةفوطعم : نيدسحملل ةمحرو ©

 وأ . ةمحرل ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيتسحملل . ةرهاظلا ةحتفلا اهبصن

 لاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ةراشالا ىنعم نم «كلت» يف اهب

 بصن لماع نوكي نأ زوجو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونبلاو

 الوق نينسحملل ةمحرو ىده تايآلا يأ  اهانلزنأ : ًارمضم ًالعف لاخلا

 . ًالمعو

 سا 6#



0 
و و ند 34

 نوقف ذر 

 . نينسحبملل - تعت - ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ني نيذلا ©
 ًادتنبم ربخ لحم يف وأ ٠ ينعأ يأ حدملا ىلع فوذحع لعفب بصت لحم يف وأ
 ١ . نيذلا مه : هريدقت فوذحم

 ١ , ٌبارعالا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : ةالصلا ٍنوميقي ©
 عقر لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : د

 . ةحبفلا هبصم ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةالصلا . 7 لاف

 . .اهبارعا برعتو «ةالصلا نوميقيا ىلع واولاب ةفوطعم : ةاكزلا نوتؤيو ©
 . ةاكرلا نودؤيو ةالصلا ناكرأ نونقتي ىنعمب

 ' يف - نييئاخلا ريمض  لصفنم ريمض : مه . ةفطاع رارلا : ةرخآلاب مهو ©
 | . امها ربخب قلعتم رورجمو راج : ةرحخآلاب ٠ أدتبم عفر لحم

 1 ءبهن نوكت وأ مه أدنبلا بخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمسجلا : نونقوي مه ©
 «مها أدتبملا ربخ عفر لحم يف «نونقويا ةيلعفلا ةلمجلاو ديكوتللا ةرركم

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نونقوي .لوألا
 . نوقدصي ىتعمب . لعاف عفر لحم

 © َنوحلْيْلاره مكبفأ ةيزكبنكف آكل 0
 فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشأ مسأ : ىده ىلع كئلوأ ©

 رج ةمالعو . ًادتبملا ريخب قلعتم رورجمو راج : ىده ىلع . باطخ فرح

 تنون دقو ٠ اهنيونت لبق فلألا ىلع رذعتلل ةردقملا ةرسكلا «ىده» مسالا
 ١ - ةثنؤم ةيثالث - ةركن ةروصفم اهنأل

 ةياده ْيأ ىده قيرط ىلع ىنعمب ىدحل ةفصب قلعتم رورجمو راج : مهير نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهلو . مهبر نم

 لا



 برعتو ىلوألا «كتلوأ» ىلع واولاب ةفدطعم : نوحلقفملا مه كتلوأو ©

 . ًأدتيم عفر لحم يف  نييئاغلا ريمض  لصفنم ريمض : مه . اهبارعإ

 نم ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هلأل واولاب عوفرم «مه» ربخ : نوحلفملا

 ربخ عفر لحم يف ؟نوحلفملا مه» ةيمسالا ةلمجلاو درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا

 ٠ بارعإلا نم هل لحم ال داع وأ لصف ريمض «؛مه» ليقو «كتلوأ»
 نأل حصأ بارعالا نم لوألا هجولا نأ الا: ؟كئلوأ» ربخ «نوحلفملا»و

 ةفرعم اهنأل ةراشالا مسال ًاتعن اهلعجي ةراشالا مسا دعب «نوحلفملا» بارعا

 . ماللاو فلألاب

 كلل

 هل وو هر مس واذ 0117

 © يباع كبور اهو

 ربخب قلعتم رورجيو راج : سانلا نم . ةيفانتسا وارلا : ْنَم سانلا نمو ©

 وأ رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .مدقم

 ظفلل درفم وهو . سانلل «اتعنا ةفص رج لحم يف «نم» لوصوم مسا نوكي

 ةيمسالا ةلمخلا نوكت . سانلل اتعن «نم١ بارعا ةلاح يفو ٠ ىنعملا عومجم

 . ًارخؤم أدتبم عفر لحم يف «نيهم باذع مهل كتلوأ»

 لعف يهو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : يرتشي ©

 لعافلاو لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 : ثيدحلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ثيدحلا وهل ©

 ةيهلملا ثيداحألا ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 دارملاو نييبتلل هنم وه ام ىلا ءىشلا ةفاضا يأ ثيدحلا ىلا وهللا ةفاضاو

 نأل ثيدحلا نم وهللا يرتشي نم ىنعمب . ركمملا ثيدحلا : انه ثيدحلاب

 تك ١ 1 نال



 'ىنعمب ةفاضالا نوكت نأ وه رنخآ لامتحا .ةمثو هريغو ثيدحلا نم نوكي رسهللا
 اوه يذلا ثيدخلا ضعب يرتشي نم سانلا نمو : ليق هنأك ةيضيعبتلا «نم)
 1 ٍإ . هنم وهللا

 'عراضم لغف : لضي . ليلعتلل رج فرح ماللا : هللا ليبس نع لضيل ©
 :رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم :نأب بوصنم
 0: نمانلا دصيل ىنعمب مولعم هلأل اهوعفم فذحو . وه هريدقت ًانلاوج هيف

 ! هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل «هللا»و لضيب قلعتم رؤرجمو راج : ليبسلا نع
 : وأ مالسالا نيد نع ىنعمب ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورخم
 ' «نأذو .. بارعالا نم امل لحم ال ةرمضملا ؛نا» ةلص «لضي» ةلمجو . نآرقلا
 : قلعتم رورجنملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب :.اهدعب امو ةرمضملا
 0 . قحلا :ثيدح ىلع لطابلا ثيدح :راتخي ىنعمب يرتشيب

 ! لاع ريغ ئنعمب يرتشي ريمض نم لاحب قلعتم روزجيو راج : ملع ريغي ©
 : ةريصب ريغب يرتشي يأ يرتشي لعفل ةلص رورجملاو راجلا نوكي وأ ةراجتتلاب
 هيلا افاضم : ملع . قحلاب لطابلاو ىدهلاب لالضلا لدبتسي ثيح ةراجتلاب
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 | برعتو «لضيا ىلع ةفوطعم : ذختي ٠ ةفطاع واولا : ًاوزه اهذختبو ©
 هب :لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاهو 8 اهمارسعا

 , هبضن ةمالعو بوصنم لاح : اوزه . ثنؤم اهنأل ليبسلل دوعي ريمضفلاو
 1 ش . ةيرخس يأ ,ءازهتسا : ىنعمب . ةحتفلا

 ؛ . :باطخلل فاكلاو ًأدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كتلوأ ©
 : هريخش عفر لحم يف. هدعب ةيمسالا ةلمحلاو

 ماللاب رج لحم يف نييتاغلا ريمض ؛مهدو رج فرح ماللإ : نيهم باذع مهل ©
 ْ . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو زاجلاو
 1 1 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل ' تعن'- ةفص :' نيهم

 ل145



24 

9 ٠ 
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  0اموويدأ فانك اهتديت هيو 2

 نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذإ . ةيفانئتسا واولا : اذإ و ©

 . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتم

 لعف : ىلتت . ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اذتايآ هيلع ىتت ©

 : هيلع . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجسملل ينبم عراضم

 ريمض «اناو . ةمضلاب عرفرم لعاف بئان : تايآ . ىتتب قلعتم رورجمو راج

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 نم اهل لحم ال ماج ريغ طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : ًاربكتسم ىلو ©

 رذعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ىلو . بارعالا

 ريمض نم لاح ةأريكتسماو . وه هريدقت ًائاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . اهب أبعي ال ًاربكتم هلو ىنعمب ةحتفلاب بوصنم «ىلو»

 ىنعمب ريكتسم» نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهعمسي مل نأك ©

 ةيفانئتسا ةلمجلا نوكت نأ زوجيو . عماس وهو اهعمسي مل نم لاح هلاح هبْنشت

 «نأك» نم ففخ لعفلاب هبشم فرح : نأك . بارعالا نم امل لمح ال

 دقو عربخ عفر لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . فوذحم نأش ريمض همساو

 نأل عراضملا لعفلا نم 410 وه لصافب اهربخو ةففخملا «نأك» نيب لصف

 : عمسي . بلقو مزجو يفن فرح : مل . فرصتم اهلعف ةيلعف ةلمج ربخلا

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اهدو . وه هريدقت ًاناوج
 . هب لوعفم :

 م» ةلج نم لاح بصن لخم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًارقو هينذأ يف ناك ©

 لعفلاب هبشم فرح : نأك . اهل لحم ال ةيفانثتسا نوكت نأ زرجيو «اهعمسي

 ت-امالا



 'رج ةمالعو مدقملا «نأك» ربخب قلعتم رورجمو راج : هينذأ يف ٠ هيبشتلا ديفي
 :ريمض لضتم ريمض ءاطلاو ةفاضالل نونلا تفذحوب ىنثم هْأل ءايلا : مسالا
 ةحتفلاب بوصنم رخؤم «نأك» مسأ : ًارقو . ةفاضالاب رج لحم يف بئاغلا
 - رقو- لقث الو ًالقث هينذأ يف نأك يأ : هللا تايآ عاس:نع مصأ : ىنعمب

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : هرشب . ةيببس ءافلا : هرشبف ©
 ينبم - بئاغلا ريمض - لصتم ريم هالو .. تنأ دقت يرجو هيف تتسم
 هانعمب ةديقم اهنأل رشلاب انه ةراشبلاو . هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع
 . باذعلا وهو

 : باذعل  تعن - ةفص : ميلأ . هرشبب قلعتم رورجمو راج : ميلأ باذعي ©

 0 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم

 «* ردد يول حشو و اونماََندْاَدِإ ١ يم 5260 ذآ در 7
 ' ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بطن فرح : نيذلا نا ©

 1 . «ْنا» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع

 ضام لغف يهو بارعالا نم اط لح ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمسجلا ؛ اونمآ ©
 | لعاف عفر لحم يف لصتسم ريمض واولا ةعامخلا د واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 1 ةقراف فلألاو

 ' . اهبارغإ برعتو ةاونمآ» ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©
 هنأل ةن ةحئتفلا نم الدب , ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : : تاحلاصلا

 : . هماقم ةفصلا تميقأو فوصوملا

 رج فرح ماللا ال ريخ عفر لح يف ةيمسالا ةلمسجلا : ميعذلا تانج مهل ©

 ١8م



 . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض "مهدو

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميعئلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : تانج

 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 2 يكف ار فاوهوَقح وادع او وود 4

 بوصنم . نينمؤملا يأ ؛ميعنلا تانج محلا ريمض نم لاح : اهيف نيدلاخ ©

  20١درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو .
 . نيذلاخب قلعتم رورجبو راج :اهيف ْ

 : امهو . ًاقح ًادعو كلذب هللا مهدعو يأ . قلطم لوعفم : ًاقح هللا دعو ©

 مهل  هلوق نأل هريغل دكؤم يناثلاو هسفتل دكؤم لوألا نادكؤم ناردصم

 امأو . دعولا ىنعم دكأف ميعتلا تانج هللا مهدعو ىنعم يف ميعنلا تانج

 هلوق ًاعيمج امهدكؤمو . دعولا ىنعم هب دكأ تابشلا ىنعم ىلع لادف «اقح»

 ميظعتلل رورجم هيلا فاضم ؛ةلالجلا ظفل» هللاو  ميعنلا تانج مهل  ىلاعت

 . ةحتفلا «ًاقحاو ادعو» نيردصملا بصن ةمالعو . ةرسكلاب

 عقر لحم يف لصفتم ريمض : وه . ةيفانئتسا واولا : مدكحلا زيزعلا وهو © :

 نوكت وأ ؟وه» أدتبملل دعب ربخ يآ عباتتلاب ناربخ : ميكحلا زيزعلا . ًادتبه 00
 نوكي نأ حصألاو ةمضلاب ةعوفرم زيزعلل  ًاشعن  ةفص «ميكحلا» ةملك

 . ميكحلا وهو : هريدقت فوذح أادتبملا ربخ «ميكحلا»و (وها ربخ (زيزعلا»

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تاومسلا قلخ © :

١598 



 ؛ بوصنم هب لوعفم : تاومسلا . ميكحلا زيزعلا هللا يأ وه هريدقت ًازاوج
 . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم الدب ةرسكلا هبصن ةمالعو

 ' ةتباث وأ ةنئاك ىنعمب ءاسلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : دمع ريغي ©
 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : دمع . اهدنست ةدئمعأ ريغب ءاضفلا يف
 . دومع :: اهدزرفمو . ةرسكلا هرج

 : دمع ريغبأ ىنعمب دمعل - تعن - ةفص رج لحم يف ةيلعنفلا ةلمجلا : اهنورت ©
 ٌعراضم لعف يهو . بارعالا نم اهل لحم ال ةيفانثتسا ةلمج نوكت وأ ةيئرم

 : ريِمض ؛اهدو . لعاق عفر لحب يف لضتم ريمض راولاو نونلا توبشب عوفرم
 ْ . هب لوعفم بصن لحم يف تاومسلل دوعي - ةيئاغلا ريمض - لصتم

 . ءانب ةمالعو اهبارعإ برعتو «قلخ# ىلع واولاب ةفوطعنم ؛ ضرأآألا ين ىقلأو ©
 ' روزجمو راج : ضيألا يف ٠ رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحمتفلا ؛ىقلأ» لعفلا
 0 ' .٠ ىقلاب قلع

 ' نه ةعونم اهنأل نونت لو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : يساور ©
 أ - عن -'ةفص لصألا يف يهو . لعافم نزو ىلع نيونتلا  فرصلا
 ' ماقم ةفصلا تميقأف خساور يأ . يساور ًالابج : هريدقت فوذحم فوصومل
 00 1 : فوذحملا فوصوملا

 وأ . برطضت الث وأ مكب ليقتنأ نأ ةهارك وأ هيشحخ ىنعمب : مكي ديمت نأ ©
 اضم لعف ديمت . بصنو ةيردصم انه يهو . «ال» ىنعمب وأ.. مكب ليم

 اقم وج هيف رتتسم يمض لعافلاو ةحتتفلا هبنصنو ةمالعو نأب بوصنم

 ' ديمت» ةلمججو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ديمتي قلعتم روزجيو راج . مكب . يه
 ' امو ةيردصملا ؛نأدو .. بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «مكب
 ' ةهارك :, ىنعمب فوذحم - هلجأل هل لوعفمب قلعتم ردصم ليوأتب اهدعب
 1 ماللا تانيز ريدقتلا اذه يفو . مكب ديم الثل وأ مكب اهليس يأ مكب اديس
 ! لوق لوألا مكب ديمت ال نأ ةدارا ىنعمب . الثل نم ىلؤألا ماللا يأ ديملا ةدارإل
 . مكب ذيمت العلا نينفركلا لوق يناثلاو «مكب ديمت نأ ةهارك «ةهاركا نييرصبل
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 برعتو «ضرألا يف ىقلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةباد لك نم اهيف ثبو ©

 رورجم هيلا فاضم : ةباد . ثبب قلعتم رورجبو راج : لك نم . اهبارعإ

 يف بد ام لك نم ضرألا يف رشنو ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ءاخاو باد وهف «بد» نم لعاف مسا «ةباداو ناويحو ناسنا نم ضرألا

 . ةمالع لثم ةغلابملل

 ىلع ينبم ضام لعف : لزنا . ةفطاع واولا : عام ءامسلا نم ائلزنأو ©

 عفر ل يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا

 هب لوعفم : ءام «لزنأ» لعفلاب قلعتسم رورجمو راج : ءايسلا نم . لعاف

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 راج : اهيف . اهبارعإ برعتو «انلزنأ» ىلع ءافلاب ةفوطعم : اهيف انتيناف ©

 . ضرألا يف يأ . انتبنأب قلعتم رورجبو

 فوذحملا «انتبنأ» لوعفمل ةفصب قلعتم رورجيو راج : ميرك جوز لك نم ©

 نم ممأ ىلا انلسرأو : هلوق لثم ميرك جوز لك نم ًاتابن انتبنأف : ريدقتب

 بهذم ىلع ةدئاز «نم» نوكت نأ لمتحيو . ًالسر انلسرأ يأ . كلبق

 . لكألا نم رثكأ : انلوق لثم نييرصبلا بهذم ىلع نايبلل نوكت وأ نييفوكلا
 ىلع قبطني ريدقتلا اذهو . لكألا نم لعفلا ترثكأ ريدقتلاو فوذحم لوعفملاو

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : جوز «ةباد لك نم اهيف ثبو» هلوق

 فئص لك نم ىنعمب اهلثم ةرورجم جوزل - تعن  ةفص ميرك . ةرسكلا هرج

 . تاتابنلا نم ميرك

 . داك اامفوداَف هَياَوحلَم ١١

- - 

 © نب 3

 11م ئةم ست ىو

 ٍلدضْؤ نوما ظلال هنو هرم

 ىلا ةراشالاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : هللا قلخ اذه ©

 ظفل هللا . ةمضلاب عرفرم «اذه» ربخ : قلخ . هناحبس هتاقولخ نم ركذام

 هسا ١)6



 قحلاو . ةرسكلا ميظعتلل هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا
 .٠ قولخملا : ىنعمب

 ؛نألا نرنلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ينورأ ٠ ةيفانئتسا ءافلا : ينورأف ©
 :نونلا ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم ةعراضم
 0 . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون

 : لعفلل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : اذام ©
 ال اهدعب ام اهيف لمعيو مالكلا يف ةاردصلا امل ماهفتسالا ءامسا نأل «قلخ»
 ماهفتسا مسا «ام» نوكت نأ : اهنم ٠ ةملكلا بارعإ يف ةجوأ ةمثو .  اهلبقام
 : نوكسلا ىلع ينبم «يذلا» ىنعمب «اذاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ًايئبص

 لعفلاب هب'ًالوعفم بصن لحم يف ؛ام) برعت نأ لمنتحيو 4ام» ربخ عفر لح يف
 ١ .: ةديزم «اذ»و «قلح»

 ةلص يأ بارعالا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص ةيلغفلا ةلمجلا : نيذلا قلخ ©
 : . حتتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ «يذلا» ئنعمب اهبارعا ةلاح يف اذا
 , ىلا دئاعلاو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا

 . اذامب ,: ريادقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ٍريمض «اذ» لوصوملا
 ا . نيذلا هقلخ يذلا ام يأ . نيذلا هقلخ

 . «نيذلا» لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورخجتو راج : هنود نم ©
 ' دوعي لصتم ريمض ءاهلاو مكتملا يأ هللا نود نم مهنودبعت نيذلا : ىنعمب

 , ال لوصرللا ةلص «مهردمسا ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف ةلالجلا ظفل ىلع
 ١ . اهل لحم

 ءاقلال هرمخآ رسكو فانتسالل بارضا فرح : لب : نوملاظلا لب ©
 1 ماس ركذم عمج هنأل واولا هعفر ةمالعو عوفرم ًادتبم : نوملاظلا .نينكاسلا

 ٠ . درفملا يف نيونتلاو ةكرحلا نع ضوع نونلاو
 / - تعن  ةفص : نيبم . أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج : نيبم لالض يف ©

 0 . ةرسكلاب.اهلثم ةرورجم لالضفل
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 وفيك وفل ةمسفمفديدَبو ١

 .قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانعجسا واولا : انيتآ دقلو ©

ينبم لصتم ريمض ءاناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يأ
 ىلع 

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 يأ «نامقلا» فرصني ملو . ةمكحلا هانحنم يأ هانيتا» الوعفم : ةمكحلا نامقل ©

 نيتدئاز نونو فلأب هننم هنأل - نيونعلا - فرصلا نم عونمم هنأل نوني مم

 . نايلس لثم ةفرعمللو

 ةمكحلا ءاتيا نأل «يأ» ىنعمب . هل لمع ال ريسفت فرح : نأ : هلل ركشأ نأ ©

 نون كرحو . هلل ركشا هل انلق يأ ةمكحلا هانينآ : ريدقتب لوقلا ىنعم يف

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ركشا . نيئكاسلا ءاقتلال رسكلاب «نأ»

ميظعتلل رورجتو راج : هلل . تنأ هريدقت ًابرجو هيف رتتسم ريمض
 قلعتم 

 لعفلا ةيدعت نم حصقأ وهو ماللاب ىدعت هنكلو هللا ركشا ىنعمب . ركشاب

 . اه لح ال ةيريسفت هلل ركشا» ةلمجو . هسفنب

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانثتسا واولا : ركشب نمو ©

 لحن يف - هئازج - هبارجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو . ًادهبم عفر لحم

 ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : ركشي «نم» أدتبملا ربخ عفر

 ةلمجلاو . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس هسزج

 . اهل لحم ال «نم» لوصوملا ةلص «ركشي# ةيلعفلا

 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : هسفنل ركشي امئإف ©

 : ركشي . ةفرفكمو ةفاك : امنا . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا . نمب مزج

 . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عيفرم عياضم لعف
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 ! يف - بئاغلا ريمض  لصتم ريمض ءاهاو ركشيب قلختم رورجمو راج :هسفنل

 000 '. ةفاضالاب رج لحم
 . | لعف : رفك ٠ اهبارعإ برعتو ىلوألا «نم» ىلع واولاب ةفوطعم : رفك نمو ©

 رتتسم يمض لعافلاو نمب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام
 . بارعالا نم اهل لع ال لوصولا ةلص ريكا ةلكي ره هريدقت ًازارج هيف

 . اهركنأو هللا ةممن دععج نمو : ىثعمب ١

 ' ديكرتو بصن فرح :ن طا بارد ةطيو ءاقلا نمب مزج لح يف

 ١ بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم اهمسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم

 ا . ةّمضلاب ناعوفرم نإل ربخ دعب ربخ يأ ناربخ : دنيمح ينغ . ةحتفلا

 ' دمحلاب ريدج يأ دومحم ٠ ركشلا ىلا جاتحم ريغ ينأ هركش نع ينغ : ىنعمب

 . دوب يأ لرعقم ىنعمب ليلعف ةقلابم فيس ةديحاو دحأ ردمحم | ةلد

 ركاب عيان رف ريل طل ]31 ل لا دقت رو هلع وه 200
 - هك وق ١ و 7

 ' لعفب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا . ةيفانثتسا واولا : لاق ذاو ©
 يف «هنبال ناقل لاق» ةلمجو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق '. ركذا رمضم

 . لاقب قلعتم رورخيو راج : هنبال . ةمضلاب عوفرم لعاف : هتبال نامقل ©
 : ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 لاح بصن لح يف اهدعب ةيمسالا ةلمسملاو . ةيلاج وارلا : هظعي وهو ©

 ' ريمض ل كم يس اا وه هريدقت ًااوج هيف رتخسم ريمض لعافلاو

 . اوها .ربخ عفر لح يف ؛هظعي» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف - بئاغلا
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 هبصن ةمالعو ءادنلا ةادأب بوصنم ىدانم : ينب . ءادن ةادأ : اي: 'ينب اي ©

 ءايلاو فاضم وهو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةحدفلا

 ًاراصتقا ءايلا تحتفو . ةفاضالاب رج لحم يف  ملكتملا ريمض لصتم ريمض

 ءايلا تطقسو . اينب اي : كلوق يف ةفاضالا ءاي نم ةلدبملا فلألا نم هيلع

 اهرسكو ءايلا حتفب ءىرقو «نبا» ريغصت يهو . نينكاسلا ءاقتلال فلألاو

 " تأ ايو تبأ اي لثم ناتخل امو

 : ال - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلا : هللاب كرشت ال ©

 رض نوكس مزج ةمالعإ لب وج حا ضس لت كرشت . ةمزاج

 ميظعتلل رورجيو راج : هللاب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . كرشت الب قلعتم

 ىلع لاد لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ميظع ملظل كرشلا نا ©

 مال ماللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نإ» مسا : كرشلا . ليلعتلا

 : ميظع . ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم «نا» ربخ : ملظ  ةقلحزملا  ديكوتلا

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ملظل - تعن  ةفص

 صف ونهو لعموم نكس ويد دلومَسايميَو
 © رصد 20 2

 انيصو ةلمجلاو «ناهقل انيتآ) بارعا برعت : هيدلاوب ناسنالا انيصوو «©

 : ناسنالا . ةيضارتعا «نولمعت متنك اهب مكئبنأفا ىلاعت هلوق ىلا ناسنالا

 قلعتم رورجمو راج : هيدلاوب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 ءاهلاو . ةفاضالل نونلا تفذحو ىنثم هّنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو . انيصوب

 . ةفاضالاب رج لحم يف - بئاغلا ريمض - لصتم زيمض

 اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : همأ هتلمح ©

 لحم يف مضلا ىلع ينبم  بئاغلا ريمض - لصتم ريمض ءاهلاو بارعالا نم
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 لصتم ريمض ءاهلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : همأ . مدقم هب لوعفم بصن
 ' ةيلعفلا ةلمجللاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  بئاغلا ريمض -
 . اهل لحم ال رسفملاو رسفملا نيب ةيضارتعا «نيماع يف ىلإ انهدعب امو همأ هتلمحا

 راج : نهو ىلع . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لاحأ : نهو ىلع ًانهو ©
 : يهو اهنطب يف هتلمح ىنعمب انهو ةفوذحم ةفصب وأ هتلمحب قلعتم رورجبو
 دادزا املك لمحلا نأل فعاضتيو اهفعض ديازتي يأ فعض قوف ًافعض فعضت
 ' ردصملا ىلع ةبوصنم أنهوا نوكت نأ زوجيو ٠ ًافعضو ًالقث تدادزا مظعو
 0 : : / هو لغ انهو نبت هتلمح : ىنعمب ردصملا سنج نم لعفن  قلطملا لوعفملا -

 بضن لح يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : نيماع ف هلاصفو ©
 - لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : هماطق يأ : هلاصق . لاح
 ريب قلجتم رورجبو راج : نيماع يف . ةفاضالاب رج لحم يف - بئاغلا ريمض
 نم ضروع نونلاو ىنثم هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو نيماع دعب يأ ادتبملا
 . درفملا نيونت

 . انيصول ةرسفم يهو ةرشع ةيناشلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : يل ركشا نا
 : ريدقتب رج فرح اهلبق ًاردقم ةيردصم ةيريسفتلا «نأ» نوكت نأ زرجيو
 امو «نأ) نوكتف . هللا ركشب يأ هقلخ ىلع هللا ركشي نأ ناسنالا انيصوو
 لح ال «نأ» ةلص «ركشا» ةلمجو ..ءايلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 . حصأ لوألا هجولا نكلو .اهل

 : ركشاب قلعتم رورجبو راج : كيدلاول . ةفطاع واولا : كيدلاولو ©
 لسع يمض كاكا ةفاضالل نونلا تفذحو ىنثم' هنأل ءايلا مسالا رج
 ِْ . ةفاضالاب رج لحمل يف - بطاخملا ريمض

 ّْ عوفرم رخؤم أدتبم : ريصملا . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : ريصملا يلإ ©

 . ةمضلاب
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 زيا ديت انج قوس

 لعف : كادهاج . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانعسا وارلا : كادهاج ناو ©

 - لصتم ريمض فلألا - نإب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام

 ريمض فاكلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيبئاغلا ريمض

 نإ يأ . هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم
 . كادلاو كدهاج

 : كرشت . بصان يردصم فرح : نا . رج فرح : يب كرشت ديت نأ ىلع ©

 هيف رقتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ْنأب برصنم عراضم لعف

 ةلص «كرشت» ةلمجو . كرشتب قلعتم رورجمو راج : يب . تنأ هريدقت ًابوجو

 اهدعب امو ةيردصملا «ْنأاو . بارعالا نم امل لحم ال يردصملا فرحا «نأ»

 . كادهاجب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: ملع هي كل سيل ام ©

 رورجمو راج : كل . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : سيل . هب لوعفم

لع «سيل» مساب قلعتمرورجبو راج : هب مدقملا «سيل» ربخب قلعتم
 اهمسا : م

 ل 7 رولا اس «ملع هب كلل سيلا ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب عهضرم

 وأ ٠ مانصألا ديري ءيشب سيل ام يب ارشت ال ىتنعمب . بارعالا نم امل

 روع ملال يف كيب وه يأ . ةيمالب ملح كل نرخ لا يل ال

 لحم يف ءافلاب نرتقم يهنب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : امهعطت الف ©

 : (هعطت . ةمزاج ةيهان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . نإب مزج

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزع عراضم لعف

 الا16 



 ءاملا نيئكاسلا ءاقتلال ًافيفخت لعفلا ءاي فذحو تنأ هريدقت ًابوجو

 فلا دا ميل ذأ - ةينثتلل : ام . هب لوعفم بن لح يف لصتمريمض

 : . ةينثتلا ةمالع

 : 1 م امه . أ نو يدق ايوجو هيف رتسسم ريمض لعافلاو

 ا رم ةلسو  بعاصب قمتم رز دج: اقورعم ايلا قا

 ' لوعفم - ردصل د تعن - ةفص : ًافورعم , رذعتلل فلألا ىلع ةرددقملا ةرسكلا

 ':ليبنم ٠ اهيازعإ برعتو «بحاصا ىلع واولاب ةفيطعم :! نم لييس عيناو ©

 ' لع ينبم لوصوم مسا : نم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 نم اهل لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 : ١ 1 . بارعالا

 : هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : يلا باذأ ©
 اا اا . يلإ بات : ىنعمب بانأب قلعتم رورجمو راج : يلا . وه

 | قلعتسورجتو راج ١ يلا يشاتلل فلم فرح : من: مكعجرم يأ مث ©

 . روكذلا

 طا ةلب عفر اشم لمف : مكن: ةيئاتسا الا: مكتبثاف ©
 ! ريمض : - لصتم ريمض نفاكلا . انأ هزيدقت ًابوجو هيف رتتسسم لصتم ريمض

 عج ةمالع ميو ب لوعشم بست لع يف مشل لع ينم نييطاخملا
 ش | .روكذلا

 .قيكللا لع ينبم صقات تام لعف ١ مك ياي رج لع فةيكدا

 باقم



 : نولمعت .روكذلا عمج ةمالع ميملاو او "ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع يثبم

 ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عيفرم عراضم لعف

 ةلص «نولمعت متنك» ةلمجو «ناك» ربخ بصن لحم يف «نولمعت» ةلمجو

 ريمض لوصوملا ىلا عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا

 . هنولمعت : ريدقتلا . هب لوعفم هلأل لحملا فوذحم

 ِتومَسلاَو وَ ص 211 ١

 0 ْ 56 ١

 بصن فرح : نا . ةرشع ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : اهنا ىنب اي«

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاهو لعفلاب هبشم ديكوتو
 بصن

 ناسحإلا وأ ةءاسإلا نم «ةلعفلا» وأ ةلصخلا هنإ ىنعمب «ّنآ» مسأ
 ةلمجلاو 8

 . هند ريخ عفر لع يق - هئازج هياوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا

 موزجم طرشلا لعف صقان عياضم لعف : كت . مزاج طرش فرح : كت ّْنا ©

 نونلا تفذح دقو  نوكت  هلصأ - نونلا - هرخآ نوكس همزج ةمالعو ْنِإِب

 فذحلا اذهو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو . فذحلا زئاج وهو ًافيفخت

 . لعفلا وأ ةلصخلا يأ يه ءريدقت ًااوج تتسم ريمض اهمساو بجاو

 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناكال ريخ : لدرخ نم ةبح لاقثم ©

لا فاضم : بح. ةبح لق وأ ةبح نو يحسب ١ فاهم
 رورج هي

 .ةبحل ةفوذحم ةفصب قلعتمرورجمو راج : لدرخ نم . ةرسكلا هرج ةمالعو

 يف ًالثم ىنعمب . لدرخ نم اهنوك ةلاح يف : ريدقتب . ٍينايب فرح «نماو

 . رغصلا يف ةياغ تابن مسا : لدرخلاو . رغصلا :

 : ةرخص يف . اهبارعإ برعتو «كتا ىلع ءافلاب ةفيطعم : ةرخص يف نكتف ©

 . ةرخصص ايف ةرقتسم ِىك لا

 1١68ل



 !يف» ىلع وأب ةفوطعم : ضرألا يف وأ «ةرخص يف» ىلع ةفوطعم : تاومسلا
 . «تاومسلا

 فذح همزج ةمالعو نب موزجم طرشلا باوج عراضم لعف : هللا اهب تأي«
 :ظفل هللا ٠ يتأي لعفلاب قلعة مرورجمو راج : اه ةللعلا فرح _ هرخآ
 .ةاهقلا مب لا ام تأي ىنعسي ةمضخلاب مدلستلا نيام للا :ةلالجلا
 . اهلماع اهب بساحيف

 : ظفل هللا ٠ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : رييخ فيطل هللا نا ©
 ' ّنأل ناربخ : ريبخ فيطل . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا : :ةلالجلا
 : ماع ٠ يفخ لك ملعي ىنعمب فيطلل ةفص اريبخ# نوكي وأ ةمضلاب ناعوفرم
 . هرسب يأ ههنكب

 انا بركن ياا ونزل نارا ١

 ْ ١ ةرْشع ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ينب اي: ةالصلا مقأ ينب ان©
 ' نيتكاسلا ءاقشلال رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع. ينبم رمأ لعف : مقأ
 . تنأ هريدقت ًايوجو هيف رتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال ءايلا تفذحو

 7 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةالصلا

 | فطعلا يواوب ناتفرطعم ناتلمجلا : ركذملا نع هناو فورحعملاب رمأو ©
 ' ١ ءاني ةمالعو رهاظلا نوكسلا «رمأأ» ءانب ةمالعو اهبارعا نابرعتو ؟مقأ» ىلع
 1 ربكو نيلعفلاب ناقلعتم رورجملاو راجلاو ةلعلا فرح  هرمخآ فذخ (هنا»
 .' نينكاسلا ءاقتلال («نعا١ رخآ

 نوكسلا لعفلا ءانب ةمالعو اهبارعإ برعتو ؛مقأ» ىلع واولاب ةفرطعم : ريصاو ©
 ١ . . رهاظلا

 كل



 ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ربصاب قلعتم رورجيو راج : كياصأ ام ىلع ©

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كباصأ . ىلعب رج لحم يف نوكسلا

 يف - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض
 اهل لحم ال لوصوملا ةلص «كباصأ» ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم

 . بارعالا نم

 ةراشا مسا : اذ . ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكرت بصن فرح : كلذ ّنا ©

 . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . اهمسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم

 هيلا فاضم : رومألا «ْنا» ربخب قلعتمرورجبو راج : رومألا مزع نم «'

 نم هناحبس هللا همزع امم كلذ هنا ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 اهعوطقم يأ رومألا تاموزعم نم هلصأ «رومألا مزعاو : هعطق يأ رومألا

 ًاردصم نوكي نأ زوجي : ليقو ردصملاب لوعفملا ةيمست نم وهو اهتاضورفمو

 . رومألا تامزاع نم : هلصأ . لعافلا ىنعم يف

 تيجي ضال قارا 1كهبجوو
 9 رويل

 عراضم لعف : رعصت . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانتتسا واولا : رعصت الو ©.

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم

 . تنأ

 ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ساخلل كدخ ©

 : سانلل . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض - لصتم

 لعفي انك كدح بناج لمت ال ىنعمب . رعصتب قلعتم رورجمو راج

 . نوريكتملا

 بارعإ برعت : ضرألا يف شمت ال . ةفطاع واولا : ضرألا يف شمت الو ©

 . ةلعلا فرح  هرخآ فذح لعفلا ءانب ةمالعو «سانلل رعصت الد
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 وه وأ ٠ ًاحرم يأ «شمت» يف رتتسملا ريمضلا نم لاح لا عقوم يف ردصم :ًاحرم ©

 ْ . ًاجرم حرمت يأ هسنج نم رمضم لعفب ردصملا ىلع بوصنم قلطم لوعفم
 رثثلاو حرملا لجأل ئشمت ال : ىنعمب - هلجأل هل ًالوعبفم نوكي نأ زوجيو
 . رطبتلا يأ

 ظفل هللا .. ليلعتلا ىلع انه لاد لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا نا ©
 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا : ةلالجلا

 . اهل لمع. ال ةيفان : ال نا" ربخ عفر لح يف اهرعفم غم ةلمجلا : بحي ال ©
 0 ره هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوقرم عراضم لعف : بحي

 : لاتخم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : روخف لاتخم لك ©
 ' : روخف . نتخبتم : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 أ لوغق ةغيصب يهو رخفلا ريثك : ىنعمب اهلثم ةرورج لاتخمل - تعن - ةفص

 رم

 ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : دصقا . ةنفطاعع واولا : دصقاو ©
 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 : ريمض  لصتم ريمض فاكلاو دصقاب قلعتم رورجيو راج : كيشم يف ©
 ْ . لدتعا وأ طسوتو ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا

 ' برعتو «كيشم يف دصقا» ىلع واولاب ةفوطعم : :كتوص نم ضضغاو ©

 ْ . كتوص نم ضفخاو : ىنعمب اهبارعإ
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 رورجم هيلا فاضم : تاوصالا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتم اهمسا

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 عوفرم ؛ْنا» ربت : توص - ةقلحزملا - ديكوتلا مال ماللا : ريمحلا توصل ©

 دقو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ريمحلا . ةمفلاب

 نم سنج لك نأ دارملا نأل عمجلا ىلع تاوصأ لقي ملو ريمحلا توص دحو

 هذه تاوصأ ركنأو وأ تاوصألا هذه ركنأ نأو توص هل قطانلا ناويحلا

 دارملا نألو . هديحوت بجوف : ريمحلا وهو سنجلا اذه ترص سانجألا

 . عمجي ىتح ريمحلا وهو سنجلا اذه داحآ نم دحاو لك توص سيل

 ع اك اود دار 3

 قاوم رك هير

 هه ريكا

 مزجو يفن فرح : مل . ماهفتسا ظفلب ىنعم ريرقت فلأ فلألا : اورق ملأ ©

 واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عياضم لعف : اورت . بلقو ش

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: رخس هللا نا ©

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رخس . ةحمفلاب ميظعتلل بوصنم َّنا» مسا

 امو رخس» ةلمجو «للذ» ىنعمب . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزيح يف امو «نأا»و نا" ربخ عفر لحم ين ؛اهدعب

 . «اورت» يلوعفم دسم دس ردصم

 عمج ةمالع ميملاو رخسب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا يف ام مكل ©

 .هب لوعفم بصن عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام .روكذلا

 باكا



 ام : ىنعمب ةيفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا يف

 يأ .: اهبارعإ برعتو «تاومسلا يف ام١ ىلع واولاب ةفرطعم : ضرألا يف امو ©
 . خلا . . تاودلاو راهتألاو راحبلا نم

 . اهبارعإ برعتو «مكل رخسا لع واولاب ةفوطعم : همعت مكيلع غبسأو ©

 , لحم يف لصتنم ريمض ءاح لاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : همعن

 0 . همعن مكيلع متأو : قنعمب . ةفاضالاب رج

 :ةنطابو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم معنلا نم لاح : ةنطابو ةرهاظ ©

 ١ . اهلثم ةبوصنم «ةرهاظ» ىلع واولاب ةفوطعم

 ' ريخب قلعتم رورجيو راج : سانلا نم . ةيفانئتسا واولا : نم ٍسانلا نمو ©
 , رخؤم أدقبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم .مدقم
 : : 1 . بارعالا نم امل لحم ال هتلص : دعب ةيلعفلا محلا

 : ًازاوخ هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هللا يف لداجي ©
 0 يف | ىنعمب لداجسيب قلعتم ميظعتلل رورجتو راج : ' هللا يف ٠ وه هريدقت

 .٠ هدوجوو هللا ةينادذحو

 . ماع ريغ وأ ًالهاج : ىنعمب ةقوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج : ملع ريغب

 ال الهاج ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ملع
 : ! ؛ . ةنيب هلادج دئسي

 : ىلع ةفوطغم : ىده . هلهج ديكأتل ةدئاز : ال . ةفاطع واولا : ىده .الو ©
 ١ يأ  رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو.اهلثم ةرورجم «ملعا

 1 ا . هدنع هللا نم ىده ال 'وأ هللا نم يدهم ريغ

 ! ةرسبكلا مسالا رج ةمالعو «؛ىده الو» بارعإ برت : ريثم باتك الو ©
 : .ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم باتكل - تعن  ةفص : رينم . ةرهاظلا

 . هتريضب روني باتك الو يأ

 اك



 طر هموردر و هيد ود رص رس درر

 البا هيلع اذجوام خيتو َموعباملَقءَو ” ١
 © رار يزل

 نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةيفانئتسا واولا : اذإ و ©

 . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ
 ينبم ضام لعف : ليق . ةفاضالاب رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهل لبق ©

 لحم يف نييئاغلا ريمض !مه)و رج فرح ماللا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل

 . ليقب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج

 رمأ لعف يهو ؛ليق» لعفلل لعاف بئان عفر لم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اوعبتا ©:
 ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم هنأل نوئلا فذح ىلغ .ينبم

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لع يف لصتم

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : هللا لزنأ ام ©

 ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ

 ب دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص هللا لزنأ» ةلمجو . ةمضلاب

 :ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا

 . ميركلا هلوسر ىلع هللا هلزنأ ام

 يهو . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : اولاق ©

 يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف |
 هب لوعفم بصن لحم يف اهدعب ةلمجللاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم

 ٠ م ش .اولاقل

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : عبدت . فانئتسالل بارضا فرح : عهتن لب ©

 . نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اندجو ام ©
 - لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم يضام لعف :دجو
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 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض

 : ءابآ . ردقملا يناثلا اهوعفمب وأ اندجوب قلعتم رورجو راج : انءابآ هيلع ©
 ريمض:- لصتم ريمض «اناو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 د : ةفاضالاب رج لم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتلا

 ةلمجللاو ةيلاح واولا . ماهفتسا ظفلب ىنعم خيبوت فلأ فلألا : ناك ول وأ ©
 لعف : ناك . مناج ريغ طرش فرح : ول . لاح بصن:لحم يف ةيلعفلا
 ,: ىتعمب ٠ .ةانعم مدقتل فوذحم اول» باوجو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام

 1 . باذعلاب مهن ناطيشلا ءاغد لاجب يف مهءابآ نوعبتيأ

 عام لعف : وعدي . ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : مهوعدي ناطيشلا ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقشلل واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم
 ةيلعفلا ةلمجلاو هب لوعفم بصن لحم يف نييئاملا ريمسصض «مهاو . وه هريدقت

 ْ . ؟ناكا ربخ بصن لحم يف 'مهوعدي#

 هيلا فاضم : ريعسلا . مهرعديب قلعتم رورجتو راج : ريعسلا باذع ىلا ©

 ! . ةجيجأتملا ةدقتملا رانلا يه «ريعسلا»و . ةرسكلا هرج ةمالغو ةفاضالاب رورجم
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 كك روُفَلآه قع دال

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم .. ةيفانئتسا واولا : ملسي نمو ©

 :ربخ عفر لخم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلممجلاو أدتبم عفر لحم
 |نوكبس همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعب : ملسي . أدتبملا

 ةلص «ملسي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريغض لعافلاو هرخآ
 07 .!ال لحم ال لوصوملا

 ' لضتم زيمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب. لوعفم : هللا ىلا ههجو ©
 . ملسيب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلا .. ةفاضالاب رج لحم يف

 ب116

 را اركمتنا و وفول يب ١



 هرمأ هضوفيو هيلع لكوتي وأ هناحبس هيلا ملستسي نمو :ىنعمب

 . لاح بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نسحم وهو ©

 اوه ربخب : نسح . أدتبم عفر لح يف - بئاغلا ريمض  لصفنم ريمض وه
 . هلاعفأو هلاوقأ يف نسحم ىنعمب . ةمضلاب عوفرم

 لحم يف ءافلاب نرتقم دقب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : كسمتسا دقف ©

 هرخآ ربسك دقو قيقحت فرح : دق . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا . نمب مزج

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كسمتسا . نينكاسلا ءاقتلال

 . كسمت دقف : ىنعمب . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 تعن  ةفص : ىقثولا . كسمتساب قلعتم رورجتو راج : ىقثولا ةورعلاب ©

 يهو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةورعلل- 3

 . مكحألا يأ «قثوألا» ثنّوم

 ميظعتلل رورجيو راج : هللا ىلا . ةيفانثتسا واولا : رومألا ةيقاع هللا ىلاو ©

 فاضم : رومألا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةبقاع . مدقم ربخب قلعتم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 0 و ه- ا يس و و لسد مس دارس ع

 هدا وهي طيش مهنا دقيت تكرو ١*7
 ك رد

 برعتو ةقباسلاةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نم ىلع واولاب ةفوطعم : رفك نمو ©
 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رفك . اهبارعإ
 . اه لحم ال لوصوملا ةلص ارفك» ةلمجو . وه هريدقت

 ءافلاب نرتقم يهنب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمملا : هرفك كئزحي الف ©

 لعف : كنزحي . ةيهان : ال . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا . نمب مزج لحم يف

 ريمض  لصتم ريمض فاكلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم
 هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ميركلا لوسرلا وهو  بطاخملا

 بد اكالال



 رج لحع يف لصتم ريمسف ءافاو ةمسغلاب عوفرم لعاف : هرفك .مدقم
 0 1 . ةفاضالاب

 رخؤم أدتبم .: عجرم . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج:: مهعجرم ائيلا ©

 ٠ 2 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و ةمضلاب عرفرم

 لعاقلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ءيبنن . ةيفانئتسا ءافلا : مهثينتف ©
 بصن. لحم ,يف نيبئاغلا ريمض !مهلو . نحن > هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 اا . مهريختف يأ . هب لوعفم

 لحم يف نوكشلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ءابلا : اولمع امب ©

 . ةغامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولمع . ءابلاب رج

 ةلص:.ةاولمع) ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتتم ريهض واولا

 لوضوملا ىلا عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل' لحم ال لوصوملا

 أ . ةرامع اي: ريدقملا . هب لوعفم هأل لحما برصنم فوذبمض

 '. بارعالا .نم اه لحم ال اهتلص ؛اولمع» ةلمج نوكتف ةيزدصم «ام» نوكت

 رورجملاو راجل ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «ام»و

 .. مهلابعأب مهريخنف : ريدقتلا ٠ ءيبننب ًاقحلتم

 < ةلالجلا ظفل هللا . ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا نا ©

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا

 ,رورجيو راج : تاذب . ةمضلاب عوفرم ه«َنا» ربخ : رودصلا تاذب ميلع ©

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : رودصلا . ميلعب قلعتم

 ْ ٠ هرمضت |مبو مهرودص يف رودي أب ميلع : ىنعمب

 هه هت 2 ب

 © ٍظِلَكيَدَعأ ل 1 ١
 اهيف تتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عيفرم عراضم لعف : ًاليلق مهعتمن ©

 لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . نحن هريدقت ابوجو
 .. هب

 - قلطملا لوعفملا - ردصملل  تعن  ةفص : ًاليلق . نيرفاكلا عتمن ىنعمب

 -اكام



 . مهايندب ًاليلق ًانامز مهعتمن وأ . ًاليلق ًاعيتمت مهعتمن : ريدقتب . فوذحملا

 ىلع ةفوطعم : مهرطضن . يخارتلل فطع فرح مث : مهرطضن مث ©

 . مهتجلن ىنعمب اهبارعإ برعتو «مهعتمن»

 - تعن  ةفص : ظيلغ . مهرطضنب قلعتم رورجبو راج : ظيلغ باذع ىلا ©
 مهعسي ال ليقث باذع ىلا ىنعمب ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم باذعب

 . هلمحت

 ةيصر رس ار 2 52 همام هيي و ري -

 هدم هنأ وعضو كوتا سلو

 هكا
 - هنذؤملا ماللا - مسقلل ةئطوم : ماللا . ةيفانئتسا واولا : مهتلأس نئلو ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تلأس . مناج طرش فرح :نا

 - لصتم ريمض ءاتلا . نإب مزج لع يف طرشلا لعف كرحتم لا عفرلا ريمضب

 نييئاغلا ريمض «مه)و . لعاف عقر لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا يمض

 فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «مهتلأس نإ» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف

 . بارعالا نم امل لحم ال هباوجو 20

 هب لوعفم بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلا : ضرألاو تاومسلا قلخ نم ©

 قلخ نمع يأ ردقم رج فرحب رج لحم يف نوكت نأ زوجيو . تلأسل ناث

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع يئبم ماهفتسا مسا : نم . ضرألاو تاومسلا

 ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ .ًادتبم

 نم الدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاومسلا . وه هريدقت

 ىلع واولاب ةفوطعم ضرألاو . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا

 قلخ» ةيلعفلا ةلمجلاو ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «تاومسلا»

 «نما# ربخ عفر لحم يف «ضرألاو تاونمسلا

 طرشلا باوجو بارعالا نم ال لحم ال مسقلا باوج : ةلمجلا : نلوقيل ©
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 !ماللا :. نيياوجلا دسم دس مسقلا باوج وأ مسقلا باوجج هيلع لد فوذحم
 نونلا 'فذج ىلع ينبم عراضم لعف : نلوقي . ردقملا مسقلا باوج يف ةعقاو
 'ديكوتلا نوئن هلاصتا نوئلا فذخ ىلع هئانب ببسو . ةسمخلا لاعفألا نم هنأل
 يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفودحملا ةعابجلا واوو . ةليقشلا
 . بارعالا نم ال لحم ال ةليقثلا ديكوتلا نونو . لعاف عفر لحم

 لعاف وه وأ نهقلخ هللا وأ هللا وه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : ةلالجلا ظفل هللا ©
 ' هللا نهقلتخ : ريدقتب ماهفتسا نع ةباجا هلألو هلبق ام هرسفي فوذحم لعفل
 لوجفم بصن لع يف ةثالثلا اههجفوأب ةلمبلاو . بوضألا وه هجولا اذهو

 اهب

 لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبص رمأ لعف : لق ©

 امو لق» ةيلعفلا ةلمجلاو لقف : ىنعمب تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 . بارعالا نم ا لحب ال ةيفائئتسا (اهدعب

 : دهحملا - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلا : هلل دمحلا ©

 ؛ ىنعمب أدتبملا ربخب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ةمضلاب عوفرم أدتبم
 1 . كلذب رارقإلاب لكمازلا: ىلع هلل دمحلا

 , ؟مهاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : رثكأ . فانتسالل بارضا فرح : مهرثكأ لب ©

 ' اا لمع ال ةيفات : ال . أدت ريخ عقر لح يف ةيلعفلا ةلممجلا : نوملعي ال ©
 : عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي

 . رارقالاب مهمازلإ يأ كلذ نوملعي ال يأ ..انوعفم فذحو لعاف

 يه ينوه : نك د 8

 وأ رقتسا ام ريدقتب ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج :تاومسلا

 اال



 «تاومسلا» ىلع واولاب ةفرطعم : ضرألاو . تاومسلا يف رقتسم وهام

 . اهبارعا برعتو

 مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : وه هللا نا ©

 لحم يف لصفنم ريمض : وه . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم «نا»

 . أدتبم عقر

 وها ةيمسالا ةلمجلاو ؛وه» ريمضلا أدتبملل ناعباتتم ناربخ : ديمحلا ينغلا ©

 ال داع وأ لصف ريمض اوه» نوكي نأ زوجيو «َنا» ربخ عفر لحم يف «ينغلا

 لوألا هجولا نكلو . نإل نيربخ ؛ديمحلا ينغلا» نوكيف بارعالا نم هل لحم

 هللا (وه)و «نا» فرحلا ريخ نيب لصف (وه» 0 نأل حصأ بارعالا نم

 حصألاو . ينغلل هتعن ةفص (ديمحلا» نوكي نأ نأ زوجيو «ينغلا «هتمعناو

 دومحملا يأ ديمحلا وه مهركش نع ينغلا وه ىنعملا نأل ًايناث ًاربخ نوكي نأ

 دحأ هدمحي مل ناو دمحي نأب قيقح, ىنعمب

24 

 أ ةعسودت داو لك كتم ريو اَقاَوو "1
 ١ هر

 2 ل

 فرح : نا . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانثتسا واولا : امثأ ولو ©

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن
 لعاف عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهربخو اهمسا عم «ْنأاو 4نأ» مسا بصن
 راجشألا نوك تبث ولو : ريدقتلا «ناك» وأ «تبث# هريدقت فوذحم لعفل

 . ًامالقأ

 ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : ةرجش نم ضرألا ين ©

 قلعتم رورجمو راج : هرجش نم . ضرألا يف دجو ام وأ رقتسا ام : ريدقتب

 نم هنوك ةلاح ضرألا يف ام نأ تبث ولو : ريدقتلا «ام» نم ةفوذح لاحب

0 
 تءاج دقو . مهبم لوصوم مسا هلبقو ينايب رج فرح «نم») نأل .٠ ةرجش

 -االادل



 لوقي . رجش وه يذلا سنجلا مسا نود ديحوتلا ىلع «ةرجشا» ةملك

 ىتح ةرجش هرجش اهيصقتو رجشلا ليصفت ديرأ : كلذ ريسفت يف يرشخنلا
 دورو نعو. . ًامالقأ تيرب دق الا ةدحاو الو رجشلا نسنج نم ىقبي ال
 مل اذالف ليلقتلا ال ريثكتلا عضوم عضوملاو ةلق عمج يهو «هللا تايلك»

 :فيكف راحبلا اهتبتكب يقت ال هللا تاملك نأ هانعم : لاق ؟ «هللا ملك» لقي
 . ؟ هملكب

 "ليلا ٠  ةمضلاب عوفرم هذآ ربخ : مالقأ : هدمي رصحبلاو مالقأ ©
 :تبثو : ثبثو : ريدقتب . اهريخو اهمسا عم ؛نأ» لحم ىلع واولاب ةفوطعم
 ' 7-00 ةيفانئتسا وأ ةيادشإالا ةلمجلا نوكت وأ ٠ ًادودمم رحبلا نوك
 ام لعق : هدمي . ةمضلاب عيفرم أدت : رحبلا ةيلاح وا ةيفانئتسإ
 . ةلمجلاو ٠. مدقم هب لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض ءالاو ةمضلاب عوفرم
 : ةلمجلاو «رحبلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف «رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي# ةيلعفلا
 . مدغ مغر ةيلاح ةلمجلا تءاجو اهل لحم ال وأ لاح بصن لحم يف ةيمسالا
 اهمكح تلا لاوح الا نم كانه نأل لاحلا بحاص ىلإ عجار ريمض دوجو
 , ىنعملا نوكي نأ زوحيو . نوسلاج موقلاو تعج : انلونق لثم . .فورظلا مكح
 أ . دودمم ربح يأ دادم هتعْبم ىلع ضرألا رحبو

 يف لصتم ريمض ءافلو دميب قلعتم رورجي راج : رحببأ ةعبس هدعب نم ©
 ' فاضم ::رحبأ . ةمضلاب عوفرم «دمي» لعاف : ةعبس .!ةفاضالاب رج لحم
 ْ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحب هنيلا

 .: ام . بارعالا نم اهل لحم ال ماج ريغ طرش باوج ةلمجلا : تدفن ام ©
 ثيأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تدفن أ. اه لمع ال ةيفاث
 1 . تينفاام : ىنعمب بارعالا نم اهل لحم ال ةنكاسلا

 ! رورجم هيلا فاضم : ةلالخجلا ظفل هللا . ةمضلاب عيفرم لعاف : هللا تاملك ©
 . .. هقايآو هللا مكح تينف ام ىنعمب ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل

 : ةلالجلا ظفل هللا . ديكرتو بصن فرح لمفلاب هبشم فرح : نزيزع هللا نا ©

 _ااالآ؟



 «نأ) ربخخ : زيزع . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم «نا» مسا

 . ءىش هتمكحو هملع 1

 و < و ير 6 | شرس هريس جو و 1-0 22ص

 نك لمص عيب هلل نة جو يمك مك إو 34

 . ةمضلاب عوفرم أدتبم : مكقلخ . ال لمع ال ةيفان : ام: مكقلخ ام © :

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 ىلع ةفوطعم : مكئعب . يفنلا ديكاتل ةدئاز .: ال . ةفطاع راولا : مكثعب الو ©

 ٠ مكروبق نم

 مسا فاكلا : سفنك . امل لمع ال رصح ةادأ الا : ةدحاو سفنك لإ ©
 : سفن . أدتبملا ربخ عفر لحم يق حتفلا ىلع ينبم هيبشتلا ديفي «لثم» ىنعنمب

 سفن قلخك آلإ ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا يفاضم
 هيلا فاضملا ميقأو فاضملا فذح دقو . هقردق يف ءاوس يأ اهشثعبو ةدحاو

 . ةرسكلاب ةرورجم سفنل - تعن  ةفص : ةدحاو . هماقم

 لك عمسي يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : ريصي عيمس هللا نا«

 . رصبم لك رصبيو توص :

 سنو نات وَو ربل َركا وكبر 9
 وو السم 2 ا را تي و ا

 ©«© روم اولد وسم لإ ْرْحَمَفَو
 مزجو يفن فرح : مل . ريدقتلا هانعمو ًاظفل ماهفتسا فلأ فلألا : رق ملأ © .

 لثالا" ا



 ١ فرخ  هرخآ فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : رت . بلقو

 , نوكي نأ زويد ٠ تنأ هريدقت ابوجو هيف اتسم ريمض لعافلاو - ةلعلا

 . وه هريدقت ًاناوج ًاتتسم ريمض لعافلا نركي ةلاحلا هذه يفو

 ' : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بضن فزح : جلوي هللا نأ ©

 ٠ ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : جلوي . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا
 يف اهوعفم عم «جلوي» ةلمجو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتبسم ريمض لعافلاو

 ردضم ليوأتب اهربخو اهمسا نم اهزنيح يف ام عم «نأ»و 2نأ» ربخ عفر لحم
 . ارثا يلوعفم دسم دس

 :.راهنلا يف .. ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : راهنلا يف ليللا ©

 . جلويب قلعتم رورجمو راج

 .'اهبارعإ برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : ليللا يف راهتلا جلويو ©
 . اذه يف كلذ نمو كلذ يف اذه نم ديزي وأ لخدي ىنعمب

 ٠ ىلع. ينبم ضام لعف : رخس . ةيفاتثتسا واولا : يمقلاو سمشلا رخسو ©

 :نسمشلا . للذ ىنعمب وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا

 1 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم هب لوعفم

 سمشلا ,نم دحاو لك يأ اههنم لك ىنعمب ةمضلاب عوفزم أدتبم : يرجي لك ©

 ! لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجي . رمقلاو

 ري عفر لمش يف ؟يرميا ةلمجو ره هريدقت وج هيف رتتسم ريمف لعافلاو

 . هكلف يف يرجي ىنعمب (لك»

 7 د تعن د ةفص : ىمسم . يرجيب قلعتم رورجمو راج : ىمسم لجأ ىلإ ©

 لبق فأل لع رثعتلل ةزدقل ةركلا احرص ساعي الخس ورع لعل

 . ةمايقلا موي وه «ىمسملا لجألا» لبقو

 أبلا : ب . اهارعإ برعتو ؛هللا نأ» ىلع واولاب ةفوطعم : امي هللا ناو ©

 ل ا/4



 راجلاو ءابلاي رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «امهو رج فرح

 . «نأ» ربخب قلعتم رورجملاو

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عراضم لعف : ريبخ نولمعت ©
 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعت# ةلمجو لعاف عفر لحم

 اهتلصو ةيردصم ؛ام» نوكت نأ زوجيو . ةمضلاب عوفرم 4َّنأ) ربخ : ريبخ

 ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «اماو . اهل لحم ال «نولمعت»

 ملاع هللا نأو يأ . مكلمعب : ريدقتب «نأ» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو

 ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو . مكلامعأ نم ءيش لك رارسأو ايافخب

 . هنولمعت اب : ريدقتلا . هب لوعفم هّنأل لحملا بوصنم فوذحم

 00 -_و

 يفرم ةآةايئاوذ ارتي اهات هلأ كلك ٠٠
 © رخل

 دعبلل ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع يئبم ةراشا مسا : هللا ناب كلذ ©

 نم فصو كلذ يأ هناحبس هيلا دوعي ام ىلا ةراشالاو باطخلل فاكناو

 ءابلا نأب . تايآلا هذه نم كيلا ىحوملا كلذ وأ هتمكحو هتردق بئاجع

 : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . رج فرح

 اهدعب امو «نأ»و . ةحتفلا بصتنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم «نأ»ل مسا

 : ريدقتب أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 نأ هببس هتردق بئاجبعع نم فوصوملا كلذ يأ . قحلا وه هللا نأ نايب ُببسب

 . قحلا وه هللا 1

 يف لصفنم ريمض : وه ؛نأ) ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : قحلا وه © :

0 

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : . ةفطاع واولا : نوعدب ام نأو ©

 لعق : وحي هنأ مسا بصن لع يف نوكسلا لع نب لوصوم حل :ام

 ب-ا6



 - عجارلا  دئاغلاو :بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «ٍنوعدييلا

 ' يأ هنوعدي ام ريدقتلا هب لوعفم هلأل لحملا بوصنم فوؤذحم ريمض لوصوم ا
 ا 8 هنودبعي ام

 «ام“ نم :ةفوذحم لاحب وأ نوعديب قلعتم رورجو زاج : لطايلا هنود نم ©

 ةمضلاب عوفرم «ْنأ) زبخ (لطابلا»و ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 ' هتيهلإ تباثلا قحلا وه هللاو داجج هنأل ةيطإلا لطاب هناحبسش هريغ احلا ّنأو ىتعمب
 1 ميقأف هلبق ام هيلع لد مولعم هّنأل اوه» أدتبملا فذحف لطابلا وه ريدقتلاو
 هماقم هريخ

١ 
 .٠

 هللا نأ» تارعا برعي اهدعب امو ةفظاع واولا : ريبكلا ىلعلا وه هلبا ناو ©

 هللا نأ يأ . هب كرشي نأ نع ريبكلا ىنعمب . وحل'ناث ربخ : ريبكلا «قحلا وه
 0 ناطلسلا ؛ريبكلا نأشلا يلعلا وه

 داو نت سامع اف رب كفل صولا ١
 © روكشراصْزكي كبد

 . نيرشعلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : .ينرجت كلفلا نأ َرَم ملأ ©
 ش .. حبست نفسلا نأ يأ

 ظفل هللا ٠ يرجنتب ناقلعتم نارورجمو ناراج : هللا ةمعذب رحبلا يف ©

 هناسحإب ىنعمب ة ةرسكلا رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم هنيلا فاضم : ةلالجلا

 ٍ . هتمعن نم وأ هلضفو هتمحرو

 نأ بونصنم عراضم لعف : مكيري . ليلعتلل رج فرح ماللا : مكيريل ©
 اناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا همصن ةمالعو ماللا دعب ةرمسغم

 يف  مضلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمَص فاكلا . وه هريدقت

 نمل يف ةيضيعبلا نما آل يناثلا هلوعفم فذحو لوأ هب لوعشم بصن ل

 سل االاآ ا



 «نأ» ةلص «مكيري» ةملجو . . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . هيلع لدت «تايآ

 ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأاو . بارعالا نم اهل لح ال ةرمضملا

 . يرجتب قعلتم رورجملاو راجللاو ماللاب رج لحم يف

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو مكيريب قلعتم رورجمو راج : هتايآ نم «©

 . ةفاضالاب

 : اذ . رج فرح : يف ٠ لعفلاب هبشم ديكوتو بصث فرح : كلذ يف نإ ©

 فاكلاو دعبلل ماللا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

 . مدقملا «نا» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو باطخلل

 ةمالعو بوصنم ّنا) مسا تايآ  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا : لكل تابآل ©

 راج : لكل . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن

 . تايآل ةفصب قلعتم رورجمو

 :روكش ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : روكش رابيص ©

 كلذ يف نا ىنعمب ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم رابصل - تعن  ةفص ّْ

 ىنعمب نمؤملل ناتفص امهو هتاعنلروكش هئالب ىلع رابص لكل لئالدل لضفلا

 لعافلا مسال ةغلابم «لاعف» ةغلابملا غيص نم امهو ركشلا ريثكلا ربصلا ريثكلا

 . ركاشو رباص

 مه فلز من صا ةلاوعةراظلاك فا كيش م

 ه رفرتوسا بق شر
 نوكسلا ىلع يئبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةيفانثتسا واولا : اذإ و ©

 : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتم

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو حتفلا لع ينبم ضام لعف : جوم مهيشغ ©

 -االالا



 ' ةفصأ عفر لح يف حتفلا ىلع ىلع ينبم هيبشتلل «لثم» ىنعمب ب مسا فاكلا : للظلاك ©
 . ةرشكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم. : للظلا . جوملا تعن -
 1 . مهلظي باحسلا وأ لابجلاك عفترم جوم مهاطغ اذاو يأ

 ' . ٍبارعالا نم امل لح ال مزاج ريغ طرش باوج ةيلعفلا ةلمبجلا : هللا اوعد ©
 : ةفوذخملا فلألا ىلع رذعتلل مضلا وأ حتفلا ىلع يننبم نضام لعف : اوعد
 عفر لحم يف .لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال
 . ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . ةقراف فلألاو لعاف
 0 . ةحتفلاب

 ءايلا 'هبصن ةمالعو بوصنم («اوعد) ريمض نم لاح : نيدلا هل نيصلخم ©

 رورجمو راج : هل . درفملا نيوثت نم ضومع دونلاو ماس ركذم عمج.هنأل
 ؛ بوضنم «نيصلخت» لعافلا مسال هب لوعفم : نيدلا . نيصلخمب قلعتم
 1 . 'ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةفطاع ءانلا : ربلا ىلا مهاجن املف © .
 ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحب يف نؤكسلا ىلع ينبم «نيح»
 ! رذبعتلل فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضانم لعنف : ىجن . باوجلاب
 ' لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 نوكي نأ زوجيو مهاجنب قلعتم رورجتو راج : ربلا ىلا . هب لوعفم بصن
 وأ نيلصوم مهاجن ىنعمب «مهاجنا يف «مه» ريمضلا نف : ةفوذحم لاحب ًاقلعتم

 ' ريلا ىلا مهاجن الف : ريدقتب وأ ىنعمب فوذحم «ال» باوجو ربلا ىلا َنيلاَس
 . هيلع اوناك ام ىلا اوداع

 ؛ يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : نم . ةيفانتسا ءافلا : دصتقم مهنمف ©
 عوفرم أدتبم : دصتقم . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو نمي رج لحم
 لوقلا يلو . ميقتسملا قيرطلا ىلع يقب يأ لدتعم مهنمف ىنعمب . ةمضلاب

 : . هتلالض ىلا عجر نم مهنمو : ىنعمب فذح

 ؛ دجحيأ. اه لمعال ةيفان : ام . ةيفانتتسا رارلا : اذتايآب دحجي امو ©
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 قلعتم رورجمو راج : تايآب : رفكي ىنعمب ةمضلاب عرفرم عراضنم لعف

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض هاناو دحجيب

 (دحجي) لعاف : لك . امل لمع ال رصح ةادأ : الا: روفك راتخ لك الا ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :.راتخ . ةمضلاب عوفرم

 اهرج ةمالعو اهلثم رورجم راتخل  تعن  ةفص : روفك ةرادغ» ىنعمب

 . رفكلا ريثك يأ لعاف ىنعمب لوعف ةغلابم ةغيص يهو . ةرسكلا

 0 اوكا مكتراوسااكلادلَي 73

ون عزمه را ل
1 ع نك ىدلا

 ل 5 

 « ذالك

 لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم مسا يأ . ءادن ةادأ : اي: سانلا اهيأ اي ©

 ريغ اهنأل نايب فطع وأ «يأ» نم لدب : سانلا . هيبنتلل ةدئاز «اههو بصن

ر ةمالعو اهلحم ال «يأ» ظفل ىلع ةعوفرم ةقتشم ريغ  ةدماج  ةفرصتم
 اهعف

 . ةمضلا

 كلا نب مرا شم لل نونلا فذح لع ينيم رمأ لعف : مكبر اوقت

 ريمض فاكلا . ةحقلا هبصت ةيالعو برصتم هب لوم : مكر رفا

 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم

 . عمجلا ةمالع

 ركذو اهبارعإ برعتو «مكبر اوقتا» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاموي اوشخاو ©

 . هتمظعل اًاموي)»

 - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هدلاو نع دلاو ىزجي ال«

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىزجي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ًامويل

 تاالق



 رورجيو راج : هدلو نع . ةمضلاب عوفرم لعاف : دلاو . لقفلل ءايلا ىلع

 وأ : :ريدقتلاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهاو ىزجي الب قلعتم
 .ال وأ عفتي ال وأ ينغي ال يأ ةلصلا# راجل فذحف هيف ىزيي ال ىنصلا

 00 .عفشي
 ةلمجلاو يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع وارلا : ناج وه دولونم الو ©

 ةمالعو اهلثم ةعوفرم «دلاو» ىلع ةفوطعم : دولوم . ةدكؤم اهدعب ةيمسالا

 .ةوه» ريخ : زاج . أدتبم عفر لحم يف لصفتم ريمض : وه . ةمضلا اهعفر
 ! نم ؛ءايلا تفذح دقو ةفوذحملا ءايلا ىلع ةرهاظلا وأ ةردقملا ةمضفلاب عوفرم

 - ةفض عفر لحم يف ازاج وه» ةيمسالا ةلمجلاو . ةركت .صوقنم هنأل مسالا
 . دولومل - تعن

 : مسأل يأ زا وأ ىزجيل هب لوعفم : ًائيش . تبرأ : ًائيش هدلاو نع ©
 . ةحمفلا هبصن ةمالعو بوضنم لعافلا

 : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح“: قح هللا دعو نا ©
 | هادا ريخ : : قح . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورخم هيلا فاضم

 ْ . ةحتفلاب بوصنم اهمسا (دعواو ةمضلاب عيفرم

 . ةمزاج ةيهان : ال . ليلعتلا ىلع لاد فرح ةيفانئتسا ءافلا : مكنرغش الف
 لحن يف ةليقفلا ديكوتلا نونب اهاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : مكنرغت
 ' لصتتم ريمض فاكلا . بارعالا نم ال لحم ال ةليقثلا ديكوتلا نونو الب مزج

 . ميمو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم + نييطاخملا ريمض -
 . مكتلضت الف ىنغمب روكذلا عمج ةمالع

 ةايحلل تن  ةفص : ايندلا . ةمضفلاب عوفرم لغاف : ايفدلا ةايحلا ©
 ' . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 وه ارورغلااو ٠ مكنرغي قل ميظعتلل رورو ١ راج : هللاب ٠ اهبارنعإ
 . ليلضتلاو ريرختلا ريثكلا ناطيشلا
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 1 و ير ني سبر | ل لم

 ىيدساَموِامثْلا امك 0 و ووتر ! ”+
 2 هس و تت سوو ش

 1 دوك ضب سفك امو انع تمكن دايت
4 

 © يح

 «ْن' مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا ناه

 . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم

 فرظ : هدنع «ْنا» ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ةعاسلا ملع هدنع ©

 فاضم : ةعاسلا . ةمضلاب عوفرم رخؤم ًادتبم : ملع . ةفاضالاب رج لح

 نايأ وأ ةمايقلا مايق تقو ميلعب يأ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجي هيلا

 . اهمايق تقو يأ اهاسرم نيح يأو ىتم ىنعمب اهاسرم

 بوصنم هب لوعفم : ثيغلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 .:اهانعم ىلع ةيمسالا ةلمجلا ىلع ةيلعفلا ةلمجلا فطعو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ىتمو ةعاسلا مايق ىتم ىنعم ىلع وأ ثيغلا لزنيو ةعاسلا مايق تقو ملعي يأ

 للي ل تقف يف رطلا لوز

ماسلا يل ب لوعفم بص لع يف هوكسلا لع يحس ل سور سل ١
 : 

 وهام وأ رقتسا ام : ريدقتب . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجتو راج

 لعف : يردت . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا واولا : سفن يردت امو ©

 لعاف : سفن . فرعت امو يأ لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 . ةمضلاب عوفرم
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 ' بصت لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا :اذام : ًادغ بسكت اذام ©
 ! ةلمجلاو أدتبم عفر لحم يف نوكت نأ زرجيو بسكت لعفلل مدقم هب لوعفم
 , نوكت نأ زوجو .٠ حصأ لوألا هجولاو اهريخ عفر لحم يف «بسكت» ةيلعفلا
 «يبللا» ىنعمب ًالوصوم (سا ءاذاو . أدتبم عفر لحم يف ماهفتسا مسا «ام»
 لوضوملا ىلا عجارلا دئاعلاو اهتلص «بسكت# ةلمجو «ام» ربخ عفر لحم يف
 . ةيسكت يذلا ام : ريدقتلا . هب لوعفم هلأل بوصنم فوذ ريمض
 ' هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :بسكت
 ؛ بارعا فرح لادلا تلعجو ماللا تفذح . ودغ : اهلصأ : ًادغ . يه

 ' اذامأ يأ ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ ةملكلاو

 ٠ | . رش وأ ريخ نم بسكت
 قلعتم رورجبو راج : يأب . تبرعأ : ضرأ يأب سفن يردت امو «

 ركذملل دحاو ظفلب لمعتسي مسا هنأل ثيتأتلا ءاه «يأ» قحلت ملو . يردتب

 ' ةمالعو رورجم هيلا فاضم.: ضرأ . ثينأتلاو ريكذدتلاو قباطي دقو ثنؤملاو

 ' ' | ٠ ةرسكلا هرج
 : ظ . يه . هريدقت ًااوج هي فرتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : تومت ©

 مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ميلع هللا َّنا ©
 . عوفرم نا» ربخ : ميلع , ةحتفلا هبصن ةمالعو ميظعتلل بوصنم ها

 ةفص نوكي نأ زوميو ةمضلاب عوفرم ربخ دعب ربخ يأ . ّنأل نا ربخ : ريبخ ©
 : . هرخآ ىلع ةرهاظلا ةمضلاب ًاعوفرم ميلعل - ًاتعن -
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 * ةدجسلا ةروس بارعإ #
0 

٠ 

3 

 م ٠»

© 3 

 . ةقباس ةفيرش روس يف تحرشو تبرعأ ©

 . ةمضلاب عرفرم ةروس مسا اهنأ ىلع ؛لأ» ربخ : باقكلا ليزنت ©

 ْنِإو 0 لازنا» ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ردورجم هيلا فاضم

 «باتكلا ليزنت» برعأ ةروسلل (مسا تسيلو فورحلل ًاديدعت «مأ» تلعج

 نوكي وأ . باتكلا ليزنت مكيلع ولتملا : ريدقتب فوذحم أدتبم ربخ هنأ ىلع

 ةمثو . عفر لحم يف «هيف بير ال“ لحم يف ام هريخو ًأدتبم «باتكلا ليزنت»
  ةلمجلا هبش هربخو أدتبم نوكي نأ وه «باتكلا ليزنت» بارعإل رخآ هجو

 . «نيملاعلا بر نم» رورجملاو راجلا

 ينبم اهمسا : بير .«نإ) لمع لمعت سنجلل ةيفان ةادأ : ال : هيف بير ال ©

 قلعتم رورجمو راج : هيف . ًابوجو فوذحم اهربخو بصن لح يف حتفلا ىلع

 يف بير ال يأ . كلذ يف كش ال يأ هيف كش ال ىنعمب فوذحمال «الا ربخب
 . نيملاعلا بر نم ًالزنم هنوك

 هيلا فاضم : نيملاظلا . ًادتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج : نيملاعلا بر نم ©

 نونلاو ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع
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 نشأ 1000 رف نوم
 0 لا

 . ريغ اهنأل ةعطقنم يهو «لب» ىنعمب بارضا فرح ةنفطاع مأ : نولوقي مأ ©
 روهظل هنم بيجعتو.مهوقل راكنإ اهتزممو ماهفتسا وأ ةيولست ةزمهب ةقوبسم

 : عراضم لعف : نولوقي . هنم تايآ ثالث لثم نع مهئاغلب زجع يف هرمأ

 اهدعب ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوضرم
 : - لوقلا لوقم هبا لوعفم بصن لحم يف

 . يسم لطاقاو رذعتلل فأل لع ردتلا حتفلا لع ينم ينام لعف : هارتفا ©
 . ٠ هب لرعقم بصق لع يف لصتم ريدض ءاقاو وه .ريدقًالوج همف رتسس

 لا داكن نم لولا يأ فانتسالل باشا فرح لب قحلا وه لب ©

 : . ةقئاتسم اهأل اه لمع ال ةيمسنألا ةلمججلاو ٠ ةمضلاب

 . 1اس قا ربخب ًاقلعتم نوكي وأ قحلل ةفصب قلمتموورجو راج : كبر نم ©

 يف بطاخملا ريمضف - لصتتم ريمسف فاكلاو قمل نم لدب عفو لح ين دأ

 ايي فقس مف قاطو هدا بادو ل يا رمشمألا

 / . 'ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : 'ًاموق . تنأ.هريدقت
 0 امو ايي هومسقلا أدب ١ بارعالا نم اف لخال ؛ ةرمضملا:نأ ةلص «ًاموق رذنت»
 . لثقي قلتم رورجلاو راكاب ماللاب رج لحم يف ردبصم ليوأتب : اهدعب

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ليزنت»

 . انقل تعن - ةفس بصن لمع يف ةيلمفلا ةلمسجلا : ريذث نم مهاتأ ام ©
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 فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتأ . اهل لمع ال ةيفاث :ام

 فرح : نم . مدقم هب لوعفم بصن لح يف نييئاغلا ريمض «مهاو رذعتلل

 «ىتأ» لعاف هنأل ًالحت عوفرم ًاظفل رورجم مسا : ريذن . يفنلا ديكاتل دئاز رج

 مهيلا ثعبي مل ذا ميركلا لوسرلا نامز يف برعلا ةيرذ ىلا لسرأ ام ىنعمب

 دمحم وه مهنم الوسر مهيف ثعبو مهب هناحبس هللا فطلف رصاعم ريذن

5 . 

 ىلع عفر لحم ينو ظفللا ىلع ريذنل ةفص رج لحم يف رورجيو راج : كليق نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو . لحملا

 لحم يف نييئاخلا ريمض «مهاو . لعفلاب هبشم فرح : نودتهي مهلعل ©

 ةيلعفلا ةلمجلاو «نولوقي» بارعا برعت : ثودته «لعل» مسا بصن

 . «لعل» ربتخ عفر لع ف («نودتبي)

 لهي

 قوس وينفي رش و ومعلم :
 عه 50 ا اح عمر
 9 نورك تالف حالو كونو ُديمكلاَمشدلَ

 مسا : يذلا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا : ىذلا هللا ©

ريخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 وه هريدقت فوذحم أدتبملا ربخ وأ 

 . ًأدتبملا ربخ عفر لحم يف ؟يذلا وه) ةيمسالا ةلملاو

 نم اه لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : ضرألاو تاومسلا قلخ ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . بارعالا

 ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاومسلا . وه هريدقت ًازاوج

 واولاب ةفوطعم : ضرألاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هنأل ةحتفلا نم ًالدب

 . ةرهاظلا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «تاومسلا» ىلع

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : امهثيب امو ©

 لوصوملا ةلصب قلعتم ناكم فرظ : نيب . بوصنم ىلع فوطعم هنأل بصن
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 ' رج لحم يف لصتم ريمض ءاهملاو ملاوعلا نم امهنيب رقتسا امو : ريدقتب ةفوذحملا
 . ةينثثلا ةمالع : ام . ةفاضالاب

 رورجت هيلا فاض : مايا . قلخب قلغتم رورجيو رانج : مايأ ةتس يف ©
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ' ىلع فوطعم : ىوتسا ٠ فطع فرح : مث : شرخلا ىلع ىوتسا مث ©
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقللا ةحتفلا لمفلا ءانب ةمالعو اهنارعإ برعتو «قلخ»
 ىوتساب قلعتم رورجتو راج : شرعلا ىلع

 ' قلعتم رورجتو راج : مكل . ال لمع ال ةيفان : ام : هئود نم مكل ام ©
 لاحبب قلعتم رورجبو راج : هنود نم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقبم ربخب
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاملاو «يلو» أدتبملا نم

 اقفل رورجي مسا : يلو . دلل هج كرح ١ نم : : عيفش الو يلو نم ©
 ' ديكأتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : . رخؤم أدتابم هلنأل ًالح عوفرم
 . فل مقواج ذا سيب اهارإ يمني لوب قع ةقوطنس : عيفش .يفنلا
 . مكل عفشي ًاعيفش الو مكرصني ًارصان يأ ًايلو مكسفنأل اودمجت م
 ' لوا يو مكل قيب ل مكلذخ اذاف مكرصان يأ مكعيفشو :و مكيلو هللا نأ رخخآ

 : . مكرضنيو مكل عفشي ريصن
 الإ ةيفان.: ال .٠ ىنعم خييوتو ًأظفل ماهفتسا فلأ فلألا : نوركذتت الفأ ©

 واولاو نونلا توبثي عوفرم عزاضم لعف : نوركذتت .'ةدئاز.ءافلاو اط لمع
 . هظعاومب نوظعتت الفأ يأ. . لعاف غفر. لحم يف لصتم ريمض

 ةادفبر ونت ية صلال لها ررظ لاي
0 

 4 َنودكَقْوَكَم 2

 يف قل لعفلا ريس نم لاح بصن لع يف يلعفلا ةلمسما : نص رمألا ريدي ©
 لح يف نوكت «يذلا»و ةلالجلا ظفل ربخ عفر لحم يف وأ «قلخ يذلا هللا»
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 عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا نوكت نأ زوجيو ةلالجلا ظفلل ًاتعن - ةفص بصن

 عوفرم عراضم لعف : ربدي . ةلالجلا ظفل أدتبملل ربخ دعب ًاريخ ًايناث ريخ
 بوصنم هب لوعفم . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 ةحلاصلا لامعألاو تاعاطلا نم هب رومأملا يأ «رمألاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . ضرألا ىلا ءامسلا نم ًاريدم هلزني : ىنعمب

 ارمألا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : ضرألا ىلا ءامسلا نم ©

 بارعا برعي رورجمو راج : ضرألا ىلا . ءامسلا نم ًاربدم رمألا لزني يأ

 . ضيرألا ىلا ًالزاث : ىنعمب «ءابسلا نما

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : جرعي . فطع فرح مث : هيلا جرعي مث ©

 رورجبو راج : هيلا . رمألا يأ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . رمألا هيلا دعصي مث يأ جرعيب قلعتم

 يأ موي يف هيف مكحيل هيلا دعصي ىنعمب . جرعيب قلعتم رورجمو راج : موي يف ©

 . هتمظعل ليوهتلاو ميخفتلل «موي» ركن دقو  ةمايقلا - باسحلا موي يف

 . مويل - تعن  ةفص رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةنس فلآ هرادقم ناك ©

 عوفرم !ناك) مسا : هرادقم . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : نآك

 «ناكا ريخ : فلأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةنس . ةحتفلاب بوصنم

 مسا : نوئلاب ةمغدملا «اماو رج فرح : نم : اهلصأ : نودعت امم ©

 عوفرم عراضم لعف : نودعت . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 ةلص !نودعت» ةلمجو . :لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب

 ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا

 نوكت وأ . هنودعت امم : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم

 . اهل لحم ال اهتلص «نودعت» ةلمجو بارعالا نم ال لحم ال ةيردصم «ام»

 لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «اماو

 . (رادقملا» نم ةفوذحم
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 محار لَو هش 2 . 00
 ' فاكلاو دعبلل ماللا . اس لع وكس لع تس شا سا كلذ ©

 ١ . هللا وه ربدملا كلذ يأ باطخلل

 ! وه ةريدقت فوذحم أدشبم ربخ وأ «كلذ» ربخ : ةداهشلاو بيغلا ملاع ©
 أدنبملا ربخ عفر لحب يف «بيغلا ماع وه» ةيمسالا ةلمجلاو . بيغلا ماع
 ٠ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضنم : بيغلا «كلذ»

 | . اهلثم رورحم «بيغلا» ىلع :واولاب ةفوطعم ةداهشلاو
 هل ناعباتتم ناربخ وأ «بيغلا ملعت نم نالدب نارسالا : ميحرلا زيزعلا ©

 1 . ةمضلاب ناعوفرم

 ١ ناموس م0 ظ كتبو ]ذك 0

 نارا ااه لخ ال لوصول ةلص : ةيلمفا ةلمسلا : ميشن لك نسحأ ©
 ! هزيدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع .ينبم ضام لعف : نسحأ
 هيلا فاضم : ءيش . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتم هب لوعفم : لك . وه
 . هقلخ ءيش لك داجأ ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 : .!بهب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو 'نسحأ» بارعا برعت : هقلخ ©
 ْ دقف هقلخ ءيش لك ىنعمب ء ءينل - تمن - ةناص ردج لع يف دخان

 . هداجأ يأ . هنسحأ

 برعتو «ءيش لك نسحأ» ىلع واولاب ةفوطعم : ناسنالا قلخ أدبو ©
 . لوألا ناسنالا نيوكت أدبو يأ ٠ اهارعا

 امم



 نم هنوك ةلاح يف ىنعمب ناسنالا نم لاحب قلعتم رورجمو راج : نيط نم ©

 . ينايب رج فرح («نماو . نيط نم وه وأ نيط هلصأ يذلا وأ .نيط

 ءناعأ هه« س دالارو وا جسرا :٠

 ه>» ديئراقرت المومن
 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . فطع فرح : هلسن لعج مث ©

 بوصنم هب لوعفم ؛هلسناو وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . هتيرذ يأ هيلا فاضم رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . هنم لصفنت يأ هنم لستت اهنأل «ًالسنا تيمس

 نم هنوك ةلاح ىنعمب . لسنلل ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ةلالس نم ©

 . ةنم

 فرح «نماو . ةلالسل  تعن  ةفصب قلعتم رورجمو راج : نيهم ءام نم ©

 ةرورجم ءال - تعن  ةفص : نيهم . دحاو امهانعم نأل «ةلالس» نم ًالدب

 . هفات يأ نهتمم ءام نم ىنعمب ةرسكلا اهرج مالعو اهلثم

 اهرِضبدل انآ عتارتا 1ك ظمأ فَ كو ١

 2 َنوركْضتَداكِلَ ْ

 ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : . فطع فرح : هاوس مث ©

 يس اا وح رق اج هيف رسم يعم لعافلاو رسال للا :

 . هب لوعفم بصن لحم يف نيعملا ءاملا ىلع دوعي  بئاغلا ريمض - لصتم

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : خفن . ةفطاع واولا : هحور نم هيف خفنو ©

 قلعتم رورجمو راج : هيف . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
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 لوعفل قلعتم وأ خفنب قلعتم وأ خفنب قلعتم رورجمو زاج : هحور نم .خفنب
 . ةايحلا هيف ثعبو ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاه او هل

 ميلاو ؛هيف خفنا بارعإ برعت : مكل لعج . ةفطاع وارلا : مكل لعجو ©
 نم مالكلاب لقتنا هلأل ٠ ةيفاننتسا واولا نوكت نا زوبيو روكذلا عمج ةمالع
 . دحاو لوعفم ىلا ىدعت اذهلو «قلخخ» ىنعمب «لعج»و ., ةبطاخملا ىلا ةبيغلا

 اهب اوعمستل ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : عمسلا ©
 «نم» : لثم .. عمجلا ىنعمب درفم يه وأ ةدرفم تءاج اذهلو ردصم ةملكلاو

 : عا «كلفلا»و

 ا . 'اهيف اور

 اوريدتتل داؤف عمج . .. بولقلاو ىنعمب هراصبألاو» بارعا برعت : ةدئفألاو ©
 . اوملعتو

 .ةفض .: ًاليلق . نوركشت ًاليلق ًاركش مكتكلو ريدقتلا : نوركشت ام ًاليلق ©
 لل نوركشت . ةلمهم ةدئاز : ام  قلطملا لوعفملا ردصملا نع ةبئان ْ

 .و . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا تؤبثب عوفرم عراضم
 7 .مكيلع همس ىلع اليل ًاركش هلل نوركشت ىنعمب مولع هنأل لوصف
 . ةنوركشت» لوعفم دسم ةداس ردصملا نع: ةبئانلا «ًاليلق» نوكت

 ٠١ عمريخإ يجو حران اكص مآ .
 ب و.

 0 نورك

 داب ةاصتال لا ى ينس نيام لف اع . فاعمل دل: اولاقو «

 اة



 قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضتم نوكسلا ىلع ينبم نامزلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . هباوجب

 «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ضرألا يف انللض ©

 يف . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض
 بارتب نيطلتخ انبهذو ًابارت انرص ىنعمب انللضب قلعتم رورجيو راج: ضرألا
 دعب يمد تراصف ت تشالتو انداسجأ تعاض يأ . هنم زيمتن ال ضرألا

 . هيلع ًالاد هدعب ام نوكي وأ طرشلا باوج فذحو . انيوم

 ديكوتو بصن فرح : نا . تبرعأ : ةزمهشلا : ديدج قلخ يفل انإأ ©

 «ْنا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انهو لعفلاب هبشم

 قلخل - تعن  ةفص : ديدج «نا» وربخب قلعتم رورجمو راج : قلخ يفل

 باوج ىلع ةلاد ةيماهفتسالا ةلمجلاو . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرؤرجم

 . انقلخ ددجي وأ ثعبنأ ىنعمب (ذإ)

 يف لصفتم ريمض : مه . فانعكسالل بارضا فرح : لب : ءاقلي مه لب ©

 . ربخلاب قلعتم رورجو راج : ءاقلب . ًادتبم عفر لحم ْ

 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نورفاك مهبر ©

 «مه) ريخ : نورفاك . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو فاضم

 . درفملا يف نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم

 هه 5-5 يا

 8 و لكبر قوى وكلب

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . معن مه لق يأ . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ٍْ

 فاكلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكافوتي ©

 هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض
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 ةفاضألاب رورجم هيلا فاضم : توملا . ةمضلاب عيفرم لعان : توملا كلم ©
 . ةرسكلا هرج ةمالعو

 ,ةفص عفر لحم يف نوكسلا لع ينبم لوصرم مسا : مكب لكو يذلا ©
 بئانو حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم نضام لعف : لكو . كلملل تعاد

 'لكوب :قلعتم رورجمو راج : مكب ٠ وع هر ًالوج هيف راكسم ريمسغ لعادل

 رورجيو رانج : مكبر ىلا . فطع فرح : مث: نوعجرت مكير ىلا مث ©
 :تويثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوعجرت : نوعجرتب قلعتم
 ؛مكبر» يف: تفاكلاو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 ؛ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض

 ىلع نورداق نحنف ةفطن نم مكانقلخ نأ دعب يأ. . روكذلا عمج ةمالع مجيملاو
 أ . مكتداعا

 ايوب 1ك 000 داو 1
 دوقهلصلمتتا نيني

 هلا لوسرل ينمتلاو . هل لمع ال ينمعلل فرح : ولا. ةيفانتسا وارلا : وسلو ©
 ! نيمرجملا ىري نأ ينمت هل هناحبس هللا لعج .« ىرت :كتيلو : ريدقتب ( يي )
 ريغ طرش فرح نوكت وأ . مهب تمشيل يزدخلا نم ةيزرزملا ةلاحلا كلت ىلع
 وأ ًاعيظف ًارمأ تيأرل : ريدقتب ًافوذحم اهباوجو - عانتمال عانتما فرح - مزاج

 . رت لاح أوسأ تيأرل

 ريمبض لعافلاو رذعتلل فلأل ىلع ةردقملا ةمضلاب عيفرم عراضم لعف : ىرق ©

 نوكت وأ . ميركلا لوسرلا وه بطاخملاو . تنأ هريدقت'ًابوجو هيف رتتسم
 . هلنأل لوعفم ىلا لعفلا دعتي ملو هنيعب بطاخم ةدارا نود: ناك يأل ةبطاخملا

 زاج امنإو: يضملل امهالك «ذإ»و ول» نافرحلاو «ةيؤرلا كنم نوكت ولو» ىنعمب
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 ىرتل ردقي الو هققحت يف هب عوطقملا دوجوملا ةلزنمب هللا نم بقرتملا نأل كلذ

 . هلوانتي ام

 قلعتم بصن لحم يف نامز فرظ نوكسلا ىلع ينبم مسا : نومرجملا نإ ©:

 : نومرجملا . فاضم رهو نينكاسلا ءاقتلا نم اصلخت رسكلاب كرحو ىرتب ا

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم أدتبم
 . ةفاضالاب رج لخم يف ربخلاو أدتبملا نم ةيمسالا ةلمجلاو درفملا

 تفذحو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم أدعبملا ربخ : مهسوٌؤر وسكان ©

 : سوؤر . هلومعم ىلا لعافلا مسا ةفاضا نم فاضم وهو ةفاضالل نونلا

 يف نييئاغلا ريمض «مهاو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحي هيلا فاضم

 . مهسوؤر وئطأطم : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم

 بوصنم فاضم وهو !اوسكان» لعافلا مساب قلعتم ناكم فرظ : مهير دئع ©

 ميظعتلل رورحم هيلا فاضم : بر . ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع

 موي يأ ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمصض «مهاو فاضم وهو ةفاضالاب

 . : ةنوقلي

 لعفل يأ - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : انرصيأ انبر ©
 . ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : بر . نيلئاق وأ نولوقيو هريدقت فوذحم

 «اناو . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو انبر راي : : ريدقتلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض

 وأ . مهبر دنع نيثيغتسم ريدقتب ةفوذحم لاحب «دنع» فرظلا قلعتي نأ زوجيو
 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : انرصبأ . انبر : مهلوقب مهبر دنع نوثيغتسيو

 لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو . انب هلاصتال

 : ىنعمب ىدعتي ال وأ . كديعوو كدعو قدص انرصيأ يأ اهوعفم فذحو

 . انعمسو انرصبأف (صو ًايمع انك

 يأ اهبارعا برعتو «انرصبأ» ىلع واولاب ةفرطعم : انعجرأف انعمسو ©
 لسوتو ءاعد لعف : عجرأ . ةيفانثتسا ءافلا . كلسر قينصت كنم انعمسو
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 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمبض لعافلاو نوكسلا ىلع ٍتقنبم بلط ةغيصب

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ررمض - لصتم :ريمض هاناو .تنأ
 . ايندلا ىلا اندعأف يأ . هب لوعفم بصن

 , همّرج ةمالعو بلطلا باوج هنأل موزجم عاضم لع : ًاحلاص لمعت ©

 لوغفم : ًاحلاص .نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لععافلاو هرخآ نوكس
 لوعفملا فذحف ًاحلاص ًالمع لمعن يأ...ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب
 ا . هماقم ةفصلا تميقأو فوصوملا

 ! لضتم ريمض « ان ١ و : لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نونقوم اذإ ©
 ' . هْنِإ) مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  'نيملكتملا ريمض -

 نم ضوع نونلاو ملانن ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم (نإ» ربخ : نونقوم
 ْ . درفملا نيونت

 51 زيا كل 1
 © نيج رياك 727 هل حنو كر

 ٠ لعف : انئش . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةفطاع : واولا : انئش. ولو ©
 نوكسلا ىلغ ينبم لصتم ريمض (اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 . لعاف عفر لحم يف

 ماللا . بارعالا نم امل لحم ال مرزاج ريغ طرش باونج ةل هلا : انيتآل ©

 . «ائثش)» بارعا برعت : انيتآ اةول» باوج يف ةعقاو

 0 ا

 نايوصنم اهاده سفن لك انحنمل يأ «انيتآ» الوعفم : : اهاده سفن لك ©

 رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا يناثلاو ةرهاظلا ةحتفلا لوالا أابصن ةمالعو

 « سفن »:و. . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لبصتم ريمض ؛ اه و

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم
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 كاردتسالل فطع فرح : نكل . ةدئاز واولا : ينم لوقلا قح نكلو ©

 عوفرم لعاف : لوقلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قح . ةلمهم ةففحتم

 . تبثو يلوق بجو قحب قلعتم رورجبو راج : ينم . ةمضلاب

 حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نألمأ . ديكوتلا مال ماللا : مثهج نآالمأل ©

 انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقفلا ديكوتلا نوئب هلاصتال ش
 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : منهج . اهل لحم ال نونلاو

 . ثينأتلاو ةفرعملل فرصلا نم ةعونمم ةبرعم ةملكلاو

 ةفوطعم : سانلاو . نألمألب قلعتم رورجبو راج : سائلاو ةنجلا نم ©

 نجلا نم : ىنعمب ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «ةنجلا» ىلع واولاب
 . سنالاو

 قحلم هأل ءايلا هرج ةمالعو ًاضيأ رورجم سانلاو ةنجلل ديكوت : نيعمجأ ©
 ثنؤملاو ىنعم يف درفم «عمجأ»و «عمجأت عمج ةملكلاو ملاسلا ركذملا عمجسب 0

 . ءاعج

 تا

 ازهاوتو ذوو ايش نإ اذاه مكروب ءآَّمِل مسي 2 ١

 © نيك ردح 2و ١

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقوذ . ةفطاع : ءافلا : اوقوذف ©

 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واؤلا ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 :مهل لوقنف : هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو . ةقراف

 . باذعلا اوقوذف : ريدقتلا ًاراصتخا اهوعفم فذحو .اوقوذ

 ينبم ضام لعف : متيسن . ةيردصم : ام . رج فرح ءابلا : متيسن امي ©

 ريمض - لصتم ريمض ءاشلا . كرحتلملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 امو «اماو . بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا 'ام١ ةلص (متيسنا ةلمحو
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 راخلتاو مكنايسن ببسب : ريدنقتلا ءابلاب رج لحم يفرددصم ليوأتب اهدعب
 . اوقوذب قلعتم رورجملاو

 ' رهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ؛«يسنا لوعبنم : اذه مكموي ءاقل ©
 ' وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم ': مكموي . فاضم
 لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو فاضم
 ىلغ ينبم ةراشإ مسا : اذه . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج
 7 اذه مكموي ريصم ىنعمب . مويلل - تعن  ةفص رج لحم يف نوكسلا
 . ًايوضنم «ءاقلاو مكنايسن ببسب : ىنعمب دعتم ريغ !متيبسن» نوكي نأ زوجيو

 :' ةينامزلا ةيفرظلا ىلع

 ' ينيم لصتم ريمض ؛اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مكانيسن انا«
 ىلع ينبم نضام لعف : مكانيسن ؛نِإ) مسا بضن لحم يف نوكسلا ىلع
 ' عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا
 ' لع يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم يمض فاكلا . لعاف
 عفر لحم يف «مكائيسنا ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 1 . 1ناف ريخ

 لوعقم : باذع .٠تبرعأ : اوقوذ . ةفطاع واولا : دلخلا باذع اوقذو ©
 ةفانضالاب رورجم هيلا فاضم : دلخلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 .+ ةرسكلا هرج ةمالعو

 لأ يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ءابلا : مقثك امب ©
 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف :: متنك . ءابلاب رج
 : يفب مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض.. لصتم يمض ءابتلا . كرحتللا عفرلا
 ' ةلص «نولمعت متنكل ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو:«ناك» مسا عفر لحم
 لوضوملا ىلا - عجارلا - دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا مسالا «ام»
 . ةنولمعت محك اب : ريدقتلا . هب لوعفم هلأل لحبما بوصنم فرذع ريم
 لحم ال اهتلص اهدعب ةيلعفلا ةلمجلا نوكتف . ةيردصمأ (ام؛ نوكت نأ زوجيو

 لاةثكد



 راجللاو . ءانبلاب رج لحم يف ليوأتب اهالت امو «امهو . بارعالا نم اه

 . مكلامعأ ببسب : ريدقتلا . اوقوذب قلعتم رورجملاو

 عراضم لعف يهو «ناك» ربخ بصن لحم يف : ةيعلفلا ةلمجلا : نولمعت ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم
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 .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :نمؤي .ةفوفكمو ةفاك : انتايآب نمؤي امذإ ©
 يف نوكسلا ىع ينبم لصتم ريمض هاناو نمؤيب قلعتم رورجمو راج. تايآب
 . اننيهاربب وأ انتازجعمب ىنعمب ةفاضالاب رج لحم

 نوكت نأ زوجيو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 ةلمجو 2نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع اينبم ًالوصوم [مسا «(نا» يف «ام»
 مه) هريدقت فوذحم أدتبملا ربخ «نيذلا»و ال لحم ال لوصوملا ةلص «نمؤي»

 يأ «امنا» يف بارعالا نم لوألا هجولا نكلو «نا» ربخ عفر لحم يف «نيذلا

 . حصألاو دئاسلا وه ةفوفكمو ةفاك

 ضفاخ نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبق تسي ال فرظ : اهب اوركذ اذا ©

 لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اوركذ . طرشلا ىنعم نمضم هباوجب قلعتم هطرشل
 لوهجملل ينبم ضام لعف يهو «اذا» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج

 بئان عقر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم

 . اوركذب قلعتم رورجمو راج : اهب . ةقراف فلألاو ,لعاف

 . بارعالا نم اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : ًادجس اورخ «©
 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوطقس يأ : اورخ

 نم لاح : ًادجس . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا
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 برغتو «ًادجس اورمخ» ىلع واولاب ةفوطعم ؛ مهبر دمحب اوحيسو ٠
 يأ «اوحبس» ريمض نم لاحب قلعتم رورجتو راج :: دمحب .اهبارعإ
 'ريمض «مه)و فاضم وهو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : تر .نيدماح

 . همعن هل نيدماح مهبر اوهزن يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نيبث ئاغلا

 بصن لحب يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : نوربكتسي ال مهو ©
 ال. . أدتبم عفر لحم يف  نيبئاخلا ريمض  لصفنم ريمض : مه . لاح
 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوربكتسي ١ ال لمع ال ةيفاث

 ربخ عفر لحم يف «نوربكتسي ال» ةلمجو .. لعاف عفر لحب يف لصتم ريمض
 . هناحبس هلل ةعاطلاو ةدابعلا نع نوفنأي ال مهو ىنعمب («مهلا

 هر او يلح اوعي 0 5 70

 هكر اعوام 22001110 هوجوادت# ١١

 © َنوُقِفَي

 أ نم:لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : عجاضملا نع مهبونج قاجتت ©
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : قاجتت «نؤربكتسي ال١ ريمض

 يف نييئاغلا ريمض «مهاو . ةمضلاب عوفرم لعاف : بوتج . رذعتلل فلألا

 وبنت 'يأ : ىفاجتتب قلعتم رورجيو راج : عجاضملا نع .'ةفاضالاب رج لحم
 اهدرفمو عاجطضالا عضاوم وأ شرفلا نع مهبونج عفترت وأ دعابتت وأ

 لعف: : نوعدي . ًاضيأ . لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلماجلا : مهير .نوعدب ©

 بر . .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا تؤبثب عيفرم عراضم
 ' رج لحم يف نييئاغلا ريمض !مهااو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 . ةفاضالاب

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نوعدي» ريمض نم لاح : ًاعمطو ًافوخ ©

 ١ : نيدقتب :ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم «ًاقوخ) ىلع واولاب ةفوطعم : ًاعمطو
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 اهبصن ةمالعو نيبوصنم «!هلجأل» امل نيلوعفم نانوكي وأ .نيعماطو نيفئاخخ

 .'ةحتفلا +

 لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةفطاع واولا : نوقفنم مهانقزر اممو ©

 مهبر نوعدي : ريدقتب «مهبر نوعدي# يهو ةيلاح ةلمج ىلع ةفوطعم اهأل
 لوصوم مسا ةاثاو رج فرح نم : اهلصا : امم . مهانقزر امم نوقفنيو

 : قزر : اب «نم» نون تمغدأ دقو . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ىلع ينبم لصتم ريمض (اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف

 .هب لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 «ام» نوكت وأ . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛مهانقزر» ةلمحو

 اهدعب امو «اماو . بارعالا نم امل لحم ال اهتلص : اهدعب ةلمجلاو ةيردصم

 : نرقفتي . نوقفنيب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 . «نوعدي» بارعا برعت

 ه لماذا كئجرارفز كيفاةتقلتكك
 لمف : ملعت اه لمعلا فان : ال . ةيفانتسا افلا: سفن ملعت الف ©

 . ةمضلاب عرفرم لعاف : سفن . ةمضلاب عوفرم عراضم

 لح يف «يذلا» ىنعمب نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : مهل يفخأ ام ©

 حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : يفخأ . هب لوعفم بصن

 «مهنو رج فرح ماللا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بتانو

 هللا هافخأ يأ يفخأب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض
 ةلص ؛مهل يفحخأ» ةلمجو . ةئجلا لهأل هللا هرخدا يذلا يردت الو ىنعمب مه

 . اهل لحم ال لوصوملا !

 «اما لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : نيعا ةرق نم ©

 مسأ «اماو . ينايب رج فرح «نما نأل نيعأ ةرق نم هنوك ةلاح ىنعمب
 نم : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيعا .مهبم

9589 



 . مهسوفن حايتراو مهبولق رورس حايترالاو رورسلا

 ! هبصن ةمالغو بوصنم هلجأ نم وأ هل  هلجأل لزعفم: : اوئاك امي ًءازج ©

 امو نعمب رمضم لعفب بوصنم  زدصم  قلطم لوعفم وأ ةحتفلا ش

 ىلع.ينبم لوصوم مسا «اماو رج فرح ءابلا : اب . مهلءءازج هب نوزاجيس
 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . ءابلاب ربج لحم يف نوكسلا
 فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعي اوناك" ةلمجو . ةقراف
 اوناك'اب : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل بوصنم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا -
 : نم امل لحم ال اهتلص اهدعب ةلمجلاو ةيردصم.«اما|نوكت وأ ٠ هنولمعي

 :راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالتامؤ «ام»و . بارعالا

 . 'مهلاعأ نسح ىلع ىنعمب ءازجب قلعتم رورجملاو

 عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثي عوفرم عرابشم لعف : نولمعي ©
 . «ناك» رببخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف

 نووي عيالكم تيوتا كَفأ
 00 اي يسلا

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةهبش عقت نأ
 هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم :صقاث ضام لعف : ناك
 لوصوملا ةلص ءانمؤم ناك١ ةلمجو ةحتفلاب بوصنم «ناكا ريخ : انمؤم . وه

 . هللاب ًانمؤم ناك نمفأ يأ . بارعالا نم امل لح ال

 ' عفر لمح يف ؛لثما ىنعمب ب حتفلا ىلع يتيم مسا فاكلا : ًاقساف ناك نمك ©

 : رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نم . ىلوألا «نم» أدتسملا ربخ
 رج: لح يف «نم»و . هيبشتلل رج فرح فاكلا نوكت نأ زوجيو . ةفاضالاب

 أ ناك :. ىلوألا «نم»:أدتبملا ريخب ًاقلعتم «نمك١ ةلمججلا هبشو . فاكلاب
 عرشلا دوذحن نع ًاجراخ ناك : ىنعمب ةأئمؤم ناكا بارنعا برعت :ًاقساف

 تك



 الا هلوق ليلدب عمجلا : انه اهانعمو «نم» ظفل ىلع ناتاومحم ناتلمجلاو

 . ؟نووتسي

 لح ال ماهفتسالا باوج ةلمجلاو . نووتسي ال الك : ىنعمب : نووتسي ال ©

 عوفرم عراضم لعف : نووتسي . ال لمع ال ةيفان : ال . بارعالا نم اهل

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشي

 فاك لاذك تجملت ك1 كم7

 © نوم

 ال ءافب نرتقم اهباوج نأل طرش فرح تيمسو . ليصفتو طرش فرح : امأ ©

 . امأ قرافت ال يأ اهقرافت

 : اونمآ . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا: اونما نيذلا ©

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اونمأ» ةلمجو ةقراف فلألاو لعافق عفر لحم

 . بارعالا

 . اهبارعا برعتو ةاونمآ» ىلع واولاب ةفيطعم : تاحلاصلا اولمعو «

 هنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 :اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ؛امأ» باوج يف ةعقاو ءافلا : ىوأملا تانج مهلف ©

 رخؤم أدتبم : تانج . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا قاضم : ىوأملا . ةمضلاب عوفرم

 . مئادلا نكسملا تانج ىنعمب . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا
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 «نولمعي اوناك اب . «ازج» بارعا برعت : نولمعي اوناك امي ًالزن ©
 نم ًالاح وأ ًارييمت «ًالزن» نوكت وأ . ةرشع ةعباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا
 : ٍ . «تانجلا»

 اما ديت جبنا تياترو ٠
 8 وز كوك زار كابو 1 هيف ناوي

 نيذلا امأ» ىلع واولاب ةفرطعم : راثلا مهاوامف اوقسف نيذلا امأو ©
 برنعتو ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ىوأملا تانجن مهلف .٠ اونمآ
 «مهاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم أدتبم «ىوأم»و . اهبارعإ
 .. ةمضلاب عوفرم أدتبملا رب : رانلا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ٍريمض

 هبشب قلعتم:ةينامزلا ةيفرظلا ةباين ىلع بوصنم مسا : لك : اودارأ املك ©
 ' اهدعب امو «اماو ةيردصم «اماو . فاضم وهو «اوديعأ» طرشلا باوج
 ال ةيردصملا «ام» ةلص ةلمجلا : اودارا . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتب
 ١ ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو بارعالا نم اهل لحم
 ش . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 عراضم لعف : اوجرخي . بصنو ةيردصم فرح : اهنم اوجرخي نأ ©
 : لعاف عفر لمح يف لصتم ريمض راولا نونلا فذح هبصن ةمالو نأب بوسعنم

 نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص ؛اهنم اوجرخيلا ةلمحو . ةقراف فلألاو

 ليوأت اهالت امو «نأ»و اوجرخيب قلعتم رورجمو راج : اهنم . بارعالا

 . ةدارأ» لعفلل هب لوعفم بصن لح يف ردصم
 . طرشلا باوجل ةهبشم اهنأل بارعالا نم امل لحم ال ةلمجلا : اهيف اوديعأ ©

 . ةعامجلا ؤاوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوديعأ

 راج اههف ٠ ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحع يف لصتم يمض واولا
 . اوديعأب قلعتم رورجمو



 ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق . ةفطاع واولا : مهل ليقو ©

 ماللاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهذو رج فرح ماللا : مهل . حتفلا

 . ليقب قلعتم رورجملاو راجلاو

 رمأ لعف يهو «ليق» لعفلل لعاف بئان عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : اوقوذ ©:

 ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم '

 انلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : يذلا راثلا باذع ©

 لوصوم مسا : يذلا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم

 . باذعلل - تعن  ةفص بصن لحم يف نوكسلا ىلع: ينبم

 نم امل لحم ال لوصوملا ةلص : ةياعفلا ةلمجلا : نويذكت هب متنك «

 عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك .بارعالا

 لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلا . كرحدللا

 ربخب قلعتم رورجمو راج : هب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عقر

 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نوبذكت «ناك»
 . «ناك» ربخ بصن لحم يف «نوبذكت» ةلمجو . لعاف عفر لحم

 ١ وزي هاف ر افكت ناكل اركفاز: ماقيل «
 © نقيذن . ردقم مسق باوج يف ةعقاو ماللا . ةيفانكتسا واولا : مهتقيذنلو :

 ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف

 لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض !مهاو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 باوج « مهنقيذنل١ ةلمجو . بارعالا نم امل لح ال ةليقثلا ديكوتلا نوئو .هب

 بارعالا نم اهل لحم ال ردقملا مسقلا .

 ' © رج فرح «نماو . مهنقيذنب قلعتم رورجتو راج : ىئدألا باذعلا نم

 اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم باذعلل - تعن - ةفص : ىندألا . ضيغبتلل

 «نم» نأل يناثلا «نقيذن» لوعفم فذحو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 كك وو



 ! باذع ليقو لتقلا نم ايندلا باذع ؟ىندألا باذعلا#و هيلع ةلاد ةيضيعبتلا
 ْ . ربقلا

 وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : د: ريكالا باذعلا نود ©
 الف عسب را باذملا نم برق يأ هت قاتم فاض
 : : باذعلا . ةرخآلا ىلا اولصي نأ لبق ايندلا باذع مهقيذن يأ ةرخآلا
 - تعن  ةفص : ربكالا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب:رورجم هيلا فاضم

 ا . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم رورجم باذعلل
 عفر لحم يف نييئاغلا ريمض «مه»و لعفلاب هبشم فرح: نوعجرب مهلعل ©

 : ريمْض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعجري «لعل» مسا بصن
 «لعل» ربخ عفر لحم يف "نوعجري# ةيلعفلا ةلمجلاو .لعاف عفر لحم.يف لصتم
 | نع عنتم انه يجرتلاو يجرتلل «لعلا ىنعسو ٠ رفكلا نع نوبوتي مهلعل يأ
 . نيبطاخملا يجرت وه اهنإو هناحبس هللا

 « كول 370 ايري 2 و

 . لعق نيكس لع يم ماهغسا مسا + م. يات ولا : ملظأ نمو ©
 نم عونمم: هنأل نوني لو . ةمضلاب عوفرم «نما ربخ : ملظأ . أدتبم عفر
 . لعفلا نزوبو لعفأ نو ىلع ليضفت ةغيلص - نيونتلا - فرصلا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «نماو. رج فرح : نم : اهلصأ :.نمم ©
 | . ملظأب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لح

 ْ . بارعالا نم ا لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : هبر تايآب ركذ ©
 عا لعاألا باق جيلا لع ينبع ليحمل يشيل نك لل: ركذ
 .:ركذب قلعتم رورجمو راج : تايآب . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم

 ريض هلو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم



 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ضرعأ . فطع فرح : اهنع ضرعأ مث ©

و راج : اهنع . وه هريدقت اناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 قلعتم رورجم

 . اهنع ًايهال هبر تازجعم نع دص مث ىنعمب . ضرعأب

 ريمض «اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : نيمرجملا نم انإ ©

 رورجم راج : نيمرجملا نم «نإ» مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 نونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو هّنا» ربخب قلعتم

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع

 نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «ّنا»ربخ : نومقتثم ©

 . درفللا نيونت ش

 )رس لأ سا 0 رج سي راس 5 رو ساس 5-97 ١

 ةناجت وأكل نتورمؤ 0ك كف بتي وسوم مدل َهَدَقلَو ١"
 ا 8

 © لسلك

 ٠ قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانعسا واولا : اذيتآ دقلو «©

 ينبم لصتم ريمض «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ىتآ

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 فلأ ىلع ةردقملا ةحتفلاب نابوصنم انيتآل مهب نالوعفم : باتكلا ىسوم ©

 . يناثلا ىلع ةرهاظلاو رذعتلل لوألا

 نيتلمجلا نيب ةيضارتعا نوكت نأ زوجيو . ةيفانثتسا ءافلا : ةيرم يف نكت الف ©

 موزجم صقان عراضم لعف : نكت . ةمزاج ةيهان : ال . هانلعجو . . انيتآ

 نوكت - هلصأ نأل هوو تفذحو هرخخآ نوكس همزج ةمالعو الب
 ءاقتلال -

 : كش يف يأ : ةيرم يف . تنأ هريدفت ًابوجو رتتسم ريمض اهمساو نينكاسلا

 . «نكتا» ريخب قلعتم رورجمو راج

 يف لصتم ريمض ءاهلاو ةيرهل ةفصب وأ نكت الب قلعتم رورجبو رانج : هئاقل نم ©

 تك



 ىسرم انينآ ىنعمب وأ . نآرقلا يأ باتكلا كئاقل نم يأ ةفاضالاب رج لح
 | . ًايضار يتوأ ام هيقلت نم كش يف نكت الف ةاروتلا يأ باتكلا

 ' لطتم ريمض .ءاطاو ةانينآ' بارعإ برعت : انلعج . ةفطاع واولا : هانلعجو ©
 ا . باتكلا يأ هب لوعفم بصن لح يف

 ' رذقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ليئارسا ينيل ىده ©
 1 .ىدخ ةفصب وأ انلعجب قلمعم رورجيو راج : ينبل . رتملا فال لع

 ةرثسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم ليئارسا .ةفاضالل

 . ةمجعلل نيونتلا ن فرصلا نم عونمم هنأل

 هج َنْوقو ةو يابو أ 112 و أ مهمانلكحت 7
 ىلع ينبم ضام لعف : لعج . ةفطاع واولا : 4 ةمئأ مهنم انلعجو ©

 مفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتتم ريمض ءاناو .!انب هلاصتال نوكسلا
 راجلاو نمب رج لح .يف نيبئاغلا ريمصض «مهاو رج فرح : نم . لعاف
 لوعفملا نا وأ انلعجل ٍناثلا لوعفملا ماقم يف وه وأ انلعأجب قلعتم رورجملاو
 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةمئأ . هيلع ةيضيعبتلا «نم» ةلالدل فوذحم
 . ةحتفلا هبصن

 ؛ ةمئأل - تعن - ةفص نصن لحن يف ةيلعفلا ةلمحلا : انرمأب نودهي ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : : نودي
 زاج : انرمأب . انرمأب سانلا نودهب يأ مولعم هنأل اطوعفم فذحو لعاف
 رجب لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . نودهيب قلعتم رورجمو
 . ةفاضالاب

 لحم يف'نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : اوريص امله
 هانعم مالقتل فوذحم اهباوجو . باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن

 مضلا للغ ينبم ضام لعف : اوزبص . ةمئأ مهانلعج اوربص امل : ريدقنتلا

 اكدت



 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 . ةفاضالاب رج لحم يف «اوربص» ةلجو

 مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف': اوناك . ةفطاع والا : اثتابآب اوناكو ©

 فلألاو «ناك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 ينبم لصتم ريمض ااناو «ناك» ربخب قلعتم رورجبو راج : تايأب . ةقراف

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . ؟ناك» ريخ بصن لحم يف «نونقوي» ةلمجو «نودهي» بارعا برعت : نوئقوي ©

 وت .٠ 4-5 هس 556 5 *ر وا عسر بايو ”

 ٠ كو فالكاو مفاده سو كبر «
 بوصنم (نا» مسا : كبر . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : كبر نإ ©

 لع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا

 عراضم لعف : لصفي . هل لحم ال داع وأ لصف ريمض : وه : لصفقي وه © .

 يأ «لصفي» ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 . «نا» ربخ عفر لحم يف مكحي

 ةيفرظلا لعو بوصنم لصفيب قلعتم ناكم فرظ : ةمايقلا موي .مهثيب ©

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . فاضم وهو . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ىلع بوصنم لصفيب قلعتم  نامز فرظ هيف لوعفم : موي . ةفاضالاب
 رورجم هيلا فاضم : ةمايقلا . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا

 . ةرسكلاب

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : يف : اوئاك اميف ©

 . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك . يفب رج

 . ةقراف فلألاو «ناكا مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 عراضم لعف : نوفلتخي «ناك» ربخب قلعتم رورجمو راج : نوفلتخي هيف ©

 د7 الا



 ' نوفلتخي» ةلمجو ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو .نونلاتوبشب عوفرم
 ةلنص «نوفلتخي هيف اوناك» ةيلعفلا ةلمجلاو «ناك» ربخب بصن لحم يف هيف
 1 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا

 ع م وح الو صنع تس عرس 2 00

 ١ زهكصو وو شيووشلا قيام الم مطول .
 ه8 نومي ياكل

 1 . هط ةروس نم ةئاملا دعب نيرشعلاو ةنماثلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 يف ريمضلاو . فوطعملا سنج نم هيلع فوطعم ىلع فطعلل واولا : ملوأ ©
 يف (مكدو «انكلهأ مك) هيلع لد ام ؛دهي» لعفلل لعافلاو ةكم لهأل «مملا
 ْ . لجر مك ينءاج : لاقي ال ذإ .. هلعاف عقت ال «مك» نأل انكلهأب بصن لحم
 وأ .. انكالها ةرثك مهل دهب ملوأ : ريدقتب «انكلهأ مك» هيلع لد لعافلا ريدقتو

 نم رس عقت : انلوقك هانعمو هنيمضمب وه (ى مالكلا يأ ةياكحلا ىلع وه
 نوبلاب ةءارقلا ةلالدب ةلالحجلا ظفل ريمض هيف نوكي نأ زرجيو . قارعلا يف ىأر
 1 . مهل نيبي مل وأ : ىنعملا نوكي وأ هدم ملوأ'

 ٍْ ةيفان : ال . ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمهلا : نوعمسي الفأ ©
 ريمض ؤاولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعمسي . ال لمع ال
 قاس نمو مولعم هنألو ًاراصتخا لوعفملا فذحو . لعاف عفر لحم يف لصتم
 . اوظعتيف لوقلا نوعمسي الفأ : ىنعمب لوقلا

 نخر عزرا كنور 1 5 0 دوق وثم د ا م ذا
 5 9 0 دياي

 ملب موزجم عراضم لعف : اوري . ةقباسلا ةيآلا يفبتبرعأ : اورد ملوآ ٠
 فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو

5١4 



 لوعفم بصن لحم يف اهربخو اهمساو (ْنأ» نم اهدعب ةلوؤملا ةلمججلاو ةقراف
 . نيعلا ةيؤر نم يأ اورصبي ملأ ىنعملا نأل . اوريل هب

 ريمض «اناو لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نأ : عاملا قوسن انأ ©:

 عراضم لعف : قوسن «نأ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 لوعفم : ءاملا . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم
 .ّْنأ ربخ عفر لحم يف «ءاملا قوسن» ةلمجو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 - تعن - ةفص : زرجلا . قوسنب قلعتم رورجبيو راج : ز رجلا ضرألا ىلا ©

 ةعوطقملا ضرألا : ىنعمب ةرسكلا اهرجج ةمالعو اهلشم ةرورجم ضرألل 3
 . ةسيايلا يأ ةلحاقلا تابنلا

 : هب . اهبارعإ برعتو «ءاملا قوسن» ىلع ءافلاب ةفوطعم : ًاعرز هب جرخنف ©:
 . ءاملاب يأ جرخنب قلعتم رورجمو راج

 . ًاعرزل - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهماعنأ هنم لكأت ©

 يأ لكأتب قلعتم رورجبو راج : هنم . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لكأت
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مها)و ةمضلاب عرفرم لعاف : ماعنا . عرزلا نم

 . «معن» عمج مهمئاهب يأ ةفاضالاب

 . اهلثم برعتو ؛مهماعنأ» ىلع واولاب ةفوطعم : نورصبي الفأ مهسفنأو ©
 . ةقباسلا ةيآلا يف تبرعأ : نورصيي الفأ

 « يمك زقاةءاقكنزو 2. 3و 27 ا أ
 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولوقي . ةيفانثتسا واولا : نولوقيو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيماهفتسالا ةلمجلا : حتفلا اذه ىتم ©:

 اننودعت يذلا حتفلا وأ رصنلا اذه نوكي تقو يأ يف نوكرشملا لوقي يأ -

 نامز فرظ بصن لحب يف ماهفتسا مسا : ىتم . هيف اننيب مكحيس هللا نأب

 5١9كتب



 . حبلا اذه ناهز ىثم ىنممب مدقم ربخب قلعتم وأ حتنلا اذه نوكي قامخم

 .٠ 0 ةمضلا هعقر ر ةمالعو اهلثم عوفرم ةراشالا مسا نم لدب

 ينبم صقان ضام لعف : ناك . ماج طرش فرح : نيقداص متنك ْنِإ ©

 . ناب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتش ا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 هنأل. ءايلاب بوصنم «ناك١ ربخ : نيقداص . روكذلا عمج اةمالع ميملاو «ناك»

 ٠ ىتعمب فوذحم طرشلا باوجو درفملا نيونت نم ضوع نونإاو ملاس ركذم عمج
 . حتفلا اذه ىتم انوربخأف مكاوعد يف نيقداص متنك نا

 9 ن 3 ري مم مهاوي ياو و يلا قاوم ا

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلغ ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 الب قلعتم :ةيفرظلا ىلع بوصنم «نامز فرظ» هيف لوعفم : حتفلا موي ©

 'روزجم هيلا فاضم : حتفلا . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو . .عفني

 8 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . ةمضلاب .عوفرم عراضم لعف : عفني . امل لمع ال ةيفان : نيذلا عفني ال ©

 . بارعالا نم اهل لحم ال هتلص «اورفك» ةيلعفلا ةلمجلاو

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : مهثاميا اورفك ©
 عوفرم لعاف : ناهيا.. ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و .ةمضلاب

 ريمض : مه . ال لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : نورظني مه الو ©

 ينبم عراضم لعف : نورظني . أدتبم عفر لحم يف نيبئاغلا ريمض  لصفنم

 ' لعاف بئان .عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو . نونلا توبثب عوفرم لوهجملل

 ا



 ىلإ نولهمي مهالو ىنعمب «مه» ربخ عفر لع يف «نورظني» ةيلعفلا ةلمجلاو

 11 0 و اس و ودوم ” ش
 ٠ ورم راهم ©

 ريمض ءافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ضرعأ . ةفطاع ءافلا : ضرعأف ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 رظتناو مهتسرطغ يف مهعدو مهنع دصف يأ . ضرعأب قلعتم رورجملاو
 برعتو «ضرعأ» ىلع واولاب ةفوطعم : رظتناو . مهكالهو مهِيلع ةرصنلا

 . اهبارعإ

 نييئاغلا ريمض «مه»و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نورظتنم مهنإ ©

 عمج هّنأل واولاب عوفرم «ْنا» ربخ : نورظتنم . «ْنا» مسا بصن لحم يف

 «نورظتنم» لعافلا مسا لوعفمو درفملا نيونت نم ضوع نونلاو لاس ركبم
 مككالهو مكيلع ةبلغلا نورظتني مهنا : ىنعملا «رظتناو» يف فذح (ى فوذحم
 - حتفلا موي - لصفلا موي يأ مويلا كلذ يف
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 *« بازحألا ةروس بارعإ #

 ين ا 4 اًوايئاَهيلَي ١

 لع يف ملا ىلع ينبم ىدانم مسا : يأ . ءان ةدا : اي: ىبشلا اهيبأ اي ©
 «يأ» ظفل ىلع ةعوفرم يال - تعن - ةفص : يبنلا . هيننتلل 4اه» او . بصن

 (وهي) دمحم ميركلا لوسرلا وه ىدانملاو . ةحتفلا بصنلا ةمالعو اهل لحال يضل مطرملا

 777, هل (يركت همساب داني مو

 , ريمض لعافلاو  ةلعلا فرح  هرخآ فذح ىلع ينبم 'رمأ لعف : هللا قتا ©

 : بوضنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 ا اا . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل

 لعف .: عطت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : نيرفاكلا عطت الو ©

 ءاقتلإل رسكلاب كرح يذلا هرمخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم

 : لوعفم : نيرفاكلا . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نينكاسلا

 يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلاب بوصنم هب
 | . درفملا

 ٠ . اهبارعا برعتو «نيرفاكلا» ىلع واولاب ةفرطعم : نيقفانملاو ©

 «نا) مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : هللا نا ©

 . لعف : ناك . «نا» ربخ عفر لجم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اًميكح اًميلع ناك ©
 . ونه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام
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 نا زوجيو . ةحشفلا (هبضن ةمالعو نابوصنم ناكل ناربخ : (يكح يلع
 اهب ًالاع يا (يكح ناك هللا نا يا . (يلعل  ًاتعن - ةفص «(يكح» نوكي

 . هنونطبيو نوقفانملا هرهظيو نورفاكلا هرمضي اهب يلع هيلا مهوعدت

 ابن وكانت كل ةراكقلو
 يمض لعاشلاو نوكسلا لع يتيم رما لعف عبتا . ةفطاع واولا : عيتاو ©

 . تنا هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : كبر نف كدلا ىحوي ام ©
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىحوي . هب لوعفم
 : كيلا . وه هريدقت ازارج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلالا

 ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : كبر نم . ىحويب قلعتم رورجمو راج
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو اما لوصوملا نم

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ًاريبخ نولمعت امي ناك هللا نا ©
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ؛ام) و رج فرح ءابلا : (ب
 يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعت . ءابلاب
 بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعت» ةلمجو . لعاف عفر لحم

 لوعفم هنال لحملا بوصتم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو

 ةلمج نوكتف ةيردصم 4ام» نوكت نا زوجيو . هنولمعت اهب : ريدقتلا .هب

 ليوأتب اهالت امو «ام» نوكتو . بارعالا نم احل لحب ال اهتلص «نولمعت»

 . «ناك» ربخب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم

 الكوك تأَم و

 نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لكوت ٠ ةفطاع واولا : نا لع لقوشو ه

 رورجمو راج : هللا ىلع . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 لكوتب قلعتم ميظعتلل



 ىلع ردقملا حتفلا ىلع يثبم ضام لعف : ىفك . ةفطاع راولا : هللاب ئفكو ©
 , روزجم مسا : ةلالجلا ظفل هللا . دئاز رج فرح ءابلا : هللاب . رذعتلل فلالا
 ٠ . «ىفكا لعاف هنال الحم: عوفرم ًاظفل ميظعتلل

 : ةملكلاو . ًاضيأ بوصنم لاح وا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم زييق : ًاليكو ©
 '  هلأل مهاشخت الو كيفاك رهف هللا ىلع دمتعاو ىنعمب يأ لوعفم ىنعمب ليعف

 . ًاغيمج رومألا لكوت هيلإ

 تسكر | سر نس يرسم ا رجا ا آ

 كلك 3 كسي لجلَمو رس نر ىلا
 © ليي يصبو ليسو كيفما

 هللا. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج . اهل لمع ال ةيفان : هللا لعج ام ©
 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرمإ لعاف : ةلالجلا ظفل

 : دئاز رج فرح : نم . لعجب قلعتم رورجمو راج : نييلق نم لجرل ©

 روزجم مسا : نيبلق . هسفن ًاديز تيأر لاقي امك ًاديكوت تلخد يا ديكأتلل
 ' هنال ءايلا ًالحم هبصنو ًاظفل هرج ةمالعو هب لوعفم هنال ًالحم بوصنم ًاظفل

 . نيبلق هللا عمج ام : ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ىنثم

 ءاهلاو نيبلقل - تعن  ةفصب قلعتم وا لعجب قلعتم روزجيو راج : هفوج يف«
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ' . اهبارعا برعتو «لعج اما ىلع واولاب ةفوطعم : مكحاوزا لعج امو ©
 - لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب 'لوعفم : مكجاوزأ

 , عمج ةمالغ ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض

 0 . روكذلا

 تك



 - تعن  ةفص بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا: يثاللا ©

 يقاوللا مكتاجوزل : ىنعمب . مكجاوزال

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : مكتاهما نهنم نورهاظت ©

 ريمصض واولاو نونلا توبشي عوفرم عراضم لعف : نورهاظت . بارعالا

 ىلع ينبم ثاثالا ريمض «نه» و رج فرح : نم . لعاف عفر لحم يف لصتنم

 ٠ يئاللا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف.حنفلا

 ثنؤم عمج هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم ناث هب لوعفم : مكتاهما

 لجر فوج يف نيبلق هللا عمج ام ىنعمب «مكجاوزا» يف تبرعا : مك . ماس

 ىنعمب «نورهاظت» و . لجر يف ةوعدو ةوبن الو ةأرما ةموماو ةجوز الو

 هل لحي الف يما رهظك يلع تنا هتأرمال لجرلا لوق رهو راهظلاب نهنولماعت
 ففأو « كيبل لاق اذا : مرحملا ىبل : ظفللا نع ةرابعلا يف هوحنو اهبرقي نا

 ةيقارغتسالا «نم» لاخدإو «لجر» ةملك يف ريكدتلاو . فأ لاق اذا : لجرلا

 الو لاجرلا ةمال هللا لعج ام : ريدقتب ىنعملا نم دصق امل ناديكأت نيبلقلا ىلع

 . هفوج يف ًادبا نيبلق مهنم دحاول

 مكجاوزا لعج امو» بارعا برعت : مكءانبا مكءايعدا لعج امو ©

 . مكبسنب نوقحتلملا مه يا «ءايعدالا» و . ةحتفلا اهبصن ةمالعو «مكتاهما

 هنم ناك ام هبابو ءالعفأ ىلع عمج لوعفم ىنعمب ليعف وهو يعد : اهدرفمو

 ًادلو يعدي يذلا وه : يعدلاو . ءايقشأو يقشو ءايقتأو يقتك لعاف ىنعمب

 ْ . هانبت نم يا هل سيل

 فاكلاو دعبلل ماللاو ًادعبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : مكلذ ©

 . عمجلا ةمالع ميملاو باطخلل ِْ

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم « مكلذ : ريخ : مكلوق ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لخم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا

 ىنعملا اذه ىلعو مكهاوفأب مكلوق وه ءاعدالا مكلذ وا بسنلا مكلذ : ىتعمب

 وها ةيمسالا ةلمجلاو . اوه) هريدقت فوذحم ًأدتبم ربخ «مكلوق» نوكت

 سبل يا سبلل ًاعفد اوه» ريدقت نسحو ؟مكلذ» ربخ عفر لح يف ؛مكلوق

5١6 



 'ةلدب تركت ةراشالا مسا دعب ةفرعملا نال ؛مكلذ» نم لدب اب ؛مكنرقا بارعا

 . هل ًاتعن وا هنم

 ريمض - لضم ريمض فاكلاو مكلوقب قلعتم رورجمو راج : مكهاوفاب ©
 . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا

 عرفرم ادتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانثتسا اولا : قحلا لوقي هلاو ©
 هب لوعفم : قحلا .' ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي . ةمضلاب ميظعتلل
 . اقوذحملا ردصملل  تعن  ةفص وا. ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم
 . هماقم هتعن ميقاو بوصنملا ردصملا فذحف . قحلا لوقلا لوقي : ريدقتلا
 . أدتبملا ربخ عفر لحم يف «قحلا لوقي» ةيلعفلا ةلمجلاو

 برعتو (قحلا لوقي هللاو» ىلع واولاب ةفوطعم : لييسلا يدهب وهو ©
 . أدتبم عفر لحم يف هناحبس هللا ىلا دوعي لصفنم ريمض ةوه» و . اهبارعا
 ىلا :لعفلا يدعو راجلا فذحف قحلا ليبسلا وهو ليبسلا ىلا يده : ىنعملاو

 . قحلا قيرط ىلا يدب يا . رورجملا

 0 5 مو 0
 ترهل قلوب اضل امِقحات 2 و ميا

 *©© اح ا اكو كيو دروع و 2

 . لاتقالا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : مهئاآل مهوعدا ©
 يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا
 ريمبض «مه» و مهوعداب قلعتم رورجمو راج : ءابآل .. هل لوعفم بضن لحم

 . مهئابآل مهوبسنا : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا

 عوفرم ؟وه» ريخ : طسقأ . أدتبم عفر لحم يف لصفتم ريمض : طسقأ وه ©
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 - لعنفأ - نزو ىلع  نيونتلا - فرصلا نم ةعونمم اهنال نودت لو ةمضلاب

 . لدعأ بسنلا كلذ يا . لعفلا نزوبو ةغلابم ةغيص

 قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : هللا دنع ©

 ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا .فاضم وهو طسقأب

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو

 : مل . عناج طرش فرح : نا . ةيفانعتسا ءافلا : مهءابآ اوملعت مل نإف ©.

 ملب موزجم عراضم لعف : اوفرعت يا : اوملعت . بلقو مزجو يفن فرح

 لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو نإب مزج لحم يف طرشلا لعف
 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ءابآ . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةيمسالا ةلمجلا : نيدلا ف مكناوخاف © ا

 فوذحم أدتبم ريخ : مكناوخا . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو نإب مزبج لم

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم مكناوخا مهف : هريدقت

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا

 . متيخآت : ريدقت ىلع مكناوخاب قلعتم رورجيو راج : نيدلا يف

 اهعفر ةمالعو اهبارعا برعتو «مكناوخا» ىلع واولاب ةفوطعم : مكيلاومو © ْ

 تفذح دقو . نيدلا يف مكؤايلواو : ىنعمي . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضفلا :

 . اهيلع لدي اهلبق ام نالو ًاراصتخا رورجملاو راجلا ةلصلا 2

 . صقان ضام لعف : سيل . ةفطاع راولا : حانج مكيلع سيلو ©

 .روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقملا «سيلا ربخب قلعتم رورجو راج :مكيلع

 . ةمضلاب عوفرم «سيلا مسا : بنذ يأ : حانج

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : هي متأطخأ اميف ©

 ام ببسب ىنعمب اهل ةفصب وا حانجب قلعتم رورجملاو راجلاو . يفب رج لحم

 ةلمجلا : متأطخأ . هيلإ فاضملا لحو رورجملا فاضملا فذحف هب متأطخأ

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف يهو امل لحم ال لوصرملا ةلص
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 . عجبا ةالع يلو لاق عقب لح يف لصتم ريمسغ هالو رحنا عقلا
 . متأطخأب قلعتم رورجمو راج :هب

 فطع فرح : نكل . ةدئاز : واولا : مكيولق تدمعت ام نكلو ©
 . 'اهيف نكلو يا . ىلوالا ؛ايف» ىلع ةفوطعم : ام . ففحم هنال كاردتسالل
 اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضانم لعف : تدمعت
 «مكناوخا» يف تبرعا : مك ٠ ةمضلاب عوفرم لعاف : تولق . بارعالا نم
 ام نكلو : ريدقتلا . ًافوذحم هريخو ًأدتبم عفر لحم يف "ام» نوكت نا زوجيو

 كلذ نم هومتلعف ايف مكيلع مثا ال : ىنعمب . حانجلا هيف مكبولق تدمعت
 يأ يهنلا دعب هومتدمعت امييف مثالا نكلو يهنلا دورو لبق نيلهاج نيثطخم

 . مكبولق تدمعت ايف مكيلع عقت ةعبتلا نكلو
 | . حتفلا ىلع يئبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانثتسا واولا : هللا ناكو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : ةلالجلا ظفل

 نا زوجيو . ةحتفلا امهبصن ةمالعو نابوصنم ناكل ناربخ : اًميحر ًاروفغ ©
 ًأطنملا نع وفعي : ىنعمب . ةحئفلاب ًابوصنم ًاروفخل - اتعب - ةفص ًيحر نوكي

 . دماعلا بات اذا دمعلا نعو

 راج 1في نيون ١
 ناك هيلا لاف سيال هن

 # : رنا قلا د 410

 ' ةمضلاب عوفرم ربخ : ىلوا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : نينمؤملاب ىلوأ يبنلا ©

 ةمالعو ىلوأب قلعتم رورجمو راج : نينمؤملاب . رذعبتلل فلالا ىلع ةردقملا

 ش درفللا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذلم عمج هنال ءايلا هرج
 .. محل عفناو فأرا وا ايندلاو نيدلا روما نم ءيث لك يف مهب صرحا ىنعمب
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 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و . ىلوأب قلعتم رورجمو راج : مهسفنأ نم ©
 . ةفاضالاب

 ءاملاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : هجاوزأ . ةفطاع واولا : مهتاهمأ هجاوزأو © '

 . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : تاهمأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 تاهما ةلزنمب يبنلا جاوزا يا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض اؤه» و

 . نهجاوز ميرحتو نهمارتحاو نهميظعت بوجوب مهتاهمأك وا نيئمؤملا

 قحلم هلال واولاب عرفرم أدتبم : ولوأ .. ةفطاع واولا : ماحرألا ولوأو ©

 عمج مسا وه ليقو . هل دحاو ال عمج وهو (ووذ» ىنعمب ماسلا ركذملا عمجب

 : ماحرألا . ظفلت الو واوب بتكت ةملكلاو بحاص ىنعمب ؛وذ» : هدهرفم

 . تابارقلا ووذو ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 نييئاغلا ريمض «مه»و . ةمضلاب عوفرم ناث أدتبم : ضعبب ىلوأ مهضعب ©

 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم يناثلا ًادتبملا ربخ : ىلوا . ةفاضالاب رج لحم يف

 ىلوأ» ةيمسالا ةلمجلاو . ىلوأب قلعتم رورجمو راج : ضعبب . رذعتلل فلالا
 نوكت نا زوجيو «ماحرالا ولوأ» لوالا أدتبملا ربخ عفر لحم يف «ضعبب
 . اولوا» ريخ «ىلوا» نوكتف «ماحرالا ولوا» نم الدب (مهضعتبلا

 هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ىلوأب قلعتم رورجمو راج : هللا باتك يف ©

 وا . ظوفحملا حوللا يف يأ . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم

 . ةثارولا رمأ يف وا هيبن ىلا هللا ىحوأ ايف : ىنعمب

 يلوا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نيرجاهملاو نيدمؤملا نم ©

 مسالا رج ةمالعو نيرجاهملاو نينمؤملا نم مهنوك لاح يف ريدقتب «ماحرالا
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا
 . اهبارعا برعتو «نينمؤملا» ىلع واولاب ةفوطعم : نيرجاهملاو

 لعف : اولعفت . بصان يردصم فرح : نا . ءانثتسا ةادا : اولعفت نا الإ ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم

 نم اه لحم ال « نا ١ ةلص ؛« اولعفت ١ ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر
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 ' ءانغنما الإب ىنكتسم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو «نأ»و .بارعالا

 ٠ : ىنعملا نأل ىلاب لعفلا يدعو . اولعفتب قلعتم رورجيو راج : مكئايلوأ ىلا ©

 رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم زيمض فاكلاو اودست

 نورجاهملاو نونمؤملا : ءايلوالاب دارملاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 : . نيدلا يف ةيالولل

 , اودست.نأ الإ ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًافورعم »

 . ءيشب محل اوصوتف ًافؤرعم

 . ىلع ينم ةاشا مسا : اذ ٠ حتفلا لع ينبم صقان ضام لعف : كلذ ناك ©
 ' ةرامشالاو . باطخلل فاكلاو دعبلل ا «ناك» مسا عقب لع يف ةركسا

 ريخأ : ًاروطسم . «ناك) ربخب قلعتم رورجبو راج : '  اروطسم باتكلا نه

 ' ًافنآ رم ايف تباث كلذ لك : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ؛ناك»
 ناكا ةيلعفلا ةلمجلاو . رطسالاب ًانودم نآرقلا يف وا ظوفحملا حوللا يف وا
 ْ . بارعالا ْنم اهل لحم ال ةيفانتسا «ًاروطسم باتكلا يف كلذ

 اص سدو 1

 ومو يش حو نمو ل م كش 7و
 5 انام ذكورا

 بنضت لحت يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذإ . ةيفاتتتسلا واولا : انذخأ ذإو ©
 لغف : ذنجأ . «نيح» ىنعمب وه وا ركذاو هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءان» و . ائب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 ةفاضالاب رج لحم يف «اهدعب امو انذخا» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا

 .: فرظلا دعب اهعوقول
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 ءايلا مسالا رج ةمالعو انذخأب قلعتم رورجمو راج : مهقاثيم نييينلا نم ©

 : قاثيم . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةحتفلاب بوصنم هب .لوعفم

 كنم هلثم انذخاو : ىنعمب «نييبتلا نم» ىلع فوطعم رورجيو راج : كتمو ©

 . ًاضوصخ

 نسحو «كنم» يف ريمضلا ىلع واولاب فوطعم رورجمو راج : حوف نمو ©

 . رمضم' ىلع فوطعم هلال رحلا فرح راركت

 ىلع فطعلا تاواوب ةفرطعم ءامسالا : ىسيعو ىسومو ميهارياو ©

 ,نم ةعونم اهنال ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «حوناا

 «ىسيعو ىسوما» ىلع تردقو «ميهاربا» ىلع ترهظ دقو  نيونتلا - فرصلا
 هنالو هتفخل هتمجع مغر فرصلا نم «حون» عئمي ملو رذعتلا اهروهظ نم عنم

 . افيرعتلاو ةمجعلل ةثالثلا ءايسالا تعنمو . نكاس هطسوا يثالث مسا

 ةرورجم هل  ًاتعن  ةفص نوكت نا زوجيو «ىسيع» نم لدب : نبا : ميرم نبأ ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميرم . ةرسكلا اهرج ةمالعو

 وا ةمجعلل  نيونتلا  فرصلا نم عونمت هنال ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا
 . ثينأتلاو ةفرعملل

 رعا : اهدعب امو . ةفطاع واولا : ًاظيلغ ًاقاثيم مهنم انذخاو ©

 : ىلعمب ٠ ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاقاثيمل - تعن  ةفص : ًاظيلغ

 . ةلاسرلا غيلبتب ًاديدش وا ًادكؤم ًاقاثيم مهيلع وا مهنم انذخا

 9 1 1 3 اس سو
 ا

 ا ا : لأسي . ليلعتلل رج فرح ماللا : لأسيل ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم
 «نا١ ةلص «لأسيا ةلمجو . ةمايقلا موي هللا مطأسيل : ىنعمب وه هريدقت
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 ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نا»-و . بارعالا نم اهل لحم ال ةرمضملا

 | . انذخخأب قلعتم رورجملاو راجلاو ,. ماللاب رج لحم يف

 عمج هال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مهقدص نع نيقداصلا ©

 راج ': قدص نع . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع. نونلاو ملاس ركذم
 نع'هب اوفوو مهدهع اوقدص نيذلا : ىنعمب «لأسي) لعفلاب قلعتم رورجبو
 : ؛مه) و . مهقيدصت نع ءايبنالل نيقدصملا الا لأب وأ ٠ مهتداهشو مهدهع

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييفاغلا ريمض

 لعافلاو جتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دعا . ةفطاع واولا : نيرفاكلل دعأو ©
 دعأب قلعتم رورجمو راج : نيرفاكلل . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
 . نيوثتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو

 : ىلغ وا «نييبنلا نم انذنا» ىلع ةفوطعم ةيلعفلا ةلمجلاو . درفملا يف ةكرحلاو
 نيرفاكلل دعاو نيئمؤملل باثأف : ىنعم ىلع "نيقداصلا لأسيل) هيلع لد ام

 ةفض : [(يلأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوغنم : ًاميلأ ًاياذع ©
 . ةحتفلاب ةبوصنم ًاباذعل - تعن - ش

 الموج مكواة ةداوم ءَواَبَبَي 1 م سييدنو 8 21 هل :
 و روسي مس مكرم ار ا 2 و وكس

 5 يل 4 دوج أمر

 لحم :يف ملضلا ىلع ينبم ىدانم : يأ . ءادن ةادا : ان : نيذلا اهيأ اي ©
 بضن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا  ةيبنتلل "اهل و .بصن

 ال اهتلص : اهدعب ةلمجلاو . ةدماج «نيذلا» ةملكلا نال . يأل نايب فطع
 ١ : . اهل

 صم ريم واولاو ةعامجا واب هلاصنال مضلا ىلع ينبم فاس لعف اونمآ ©
 . ةقراف فلألاو و لعاف عفر لحم يف ش
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 ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوركذا ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 رورجم هيلا فاضم : هللا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : مكيلع هللا ةمعن ©

 ةفوذحم لاحب وا ةمعنلاب قلعتم رورجتو راج : مكيلع . ةرسكلاب ميظعتلل

 . عمجلل ميللو اهنم
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح» ىنعمب نامز فرظ : دونج مكتءاج نإ ©

 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكتءاج . ةمعنلاب قلعتم بصن

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو بارعالا نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخمل
 ءاضقلل بازحالا مكتءاج ذا ىنعمب ةمضلاب عوفرم لعاف : دونج . روكذلا

 . ىنعملا ال ظفللا ىلع لعفلا ثنا دقو . مكيلع

 . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرا . ةيببس ءافلا : انلسرأف ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و

 . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه) و رج فرح : ىلع : ًاحير مهيلع ©

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اير . «لسرأ» لعفلاب قلعتم رورجملاو راجلاو ْ

 . مهترثعبو مهمايخ تعزن ةيتاع ًاحير مهيلع انلسرا : ىنعمب . ةحتفلا هبصن

 ةمالعو اهلثم ةبوصنم «احير» ىلع راولاب:ةفوطعم : اهورت مل ًادونجو .٠

 موزجم عراضم لعف : اهورت . بلقو مزجو يفن فرح : مل . ةحتفلا اهبصن

 م. لس عش لع يف لصتم ريمض دارلاو نونلا فذح همزج ةمالسو ملل
 ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اه»

 م ةلمجو . «ذا» فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ؛دونج مكتءاج»

 ًادونج كلذك مهيلع انلسرا يا . ًادونجل - تعنت ةفص بصن لحم يف «اهورت

 . ةكئالملا مهو ةيئرم ريغ ًادونجو وا اهورت مل ةكئالملا نم

 ضام لعف : ناك . ةيفانتسا واولا : ًاريصب نولمعت امب هللا ناكو ©
 ميظعتلل عرفرم « ناك ١ مسا : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم صقان
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 !بوصنم (ناك» ريبخ : ًاريصب . ةيناثلا ةيآلا يف تبرعا : نولمعت اهب .ةمسفلاب
  ةحتفلاب

 فلور سجل ان عرذإووََلَعَع اوك لمت ماض كقوَََ 2
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 ؛لعف : مكؤاج . اهبارعا برعتو «دونج مكتءاج ذإا نم لدب : مكؤاج نإ ©

 عفر لح يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 ! هب لوعفم بصن لحم يف  نييطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو لعاف
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ريض - ْم - لصتم ريمض فاكلاو ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج : مكقوف نم ©
 : عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا

 .اهبارعا برعتو « مكقوف نم ؛ ىلع واولاب ةفرطعم : .مكذم لفسأ نمو ©
 ' غيص نم  لعفا - نزو ىلع هنال ةرسكلا نم الدب ةحتفلا !لفسا» رج ةمالعو

 مج ةمالع ميملاو لفسأب قلعتم رورجمو راج : مكنم . لعفلا نزوبو ةغلابملا
 000 . هلفسا نمو يداولا ىلعا نم بازحالا مكتءاج ىنعمب روكذلا

 ' . اهنارعا' برعتو «مكؤواج ذإ) ىلع واولاب ةفوطعم : راصبألا تغاز ذإو ©
 ا لع ال ةكاسلا تيا ا اناا منا ىلع ينس خس لا : تغاز
 : . ةمضلاب عوفرم لعاف : راصبألا . نينكاسلا ءاتلال رسكلاب تكرج
 بخ نم رظنلا ىرتسم نع اهلي ةجين تيعأ يأ تلك و راصبإلا تلام
 . فوخلاو

. 

 . برعتو اراصبألا تغاز» ىلع واولاب ةفوطعم : رحافخلا بولقلا تغليو ©

 ةيانك ةرابعلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : رجانحلا . اهبارعا
 أ . بعرلاو عزفلا ةدش ةدش نع
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 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوئظت . ةفطاع واولا : هللاي نوئظتو ©

 قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 . نونظتب
 فلالاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لوعفملا عضوم يف ردصم : انونظلا ©

 عم دازت امك تايآلا لصاوف عم مالكلا قفتيل تتبث ةدئاز قالطالا فلا

 . ةيفاقلا

 و وومص و

 © اديَمكاَلر اورد لا
 ناز فرط بسن لع يفعل ع ينبس كاي ا كلاثه ©

 كلذ يف يا . باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللاو «يلتبا» لعفب قلعتم

 .تقولا

 : نونمؤملا . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : نونمّؤملا يلتبا ©

 نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم لعاف .بئان ش
 . اوربتخا ىنعمب درفملا يف ةكرحلاو

 لعف يهو «نونمؤملا يلتبا» ىلع ةفوطعم : اولزلز . ةفطاع واولا : اولؤلؤو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام

 . ةحعفلا هبصن ةمالعو بوصنم  قلطم لوعفم  ردصم : ًاديدش ًالازلؤ ©
 . اهلثم ةبوصنم ًالازلزل ةفص : ًاديدش

3 12 3 

 دعوت ص ويا ناز دوف لوشكْدإَو ١

 يو 0

 لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا .ةفطاع واولا : لوقم ذإو ©

 ةلمجو .ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : لوقي . ركذاو هريدقت رمضم لعشب هب
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 . فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم .يف «نوقفانملا لوقي»

 , نيوتتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج + هنال واولاب عوفرم لعاف : نوقفانملا ©

 : . درفملا يف ةكرحلاو

 عقر لع يف عتفلا لع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةقطاع واولا : نيذلاو ©

 . «نوقفانملا» عوفرم ىلع فوطعم هنال

 . بارعالا نم امل لح ال لوصوملا ةلص ةيمسالا ةلمجلا : ضرم مهيولق يف ©

0 

 : . ةييرلاو

 ' لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هلوسرو هللا اندعو ام ©
 «انا و حتفلا ىلع ينبم ضضام لعف : دعو . اهل لمع ال ةيفان : ام .  لوقلا

 هب لوعفم:بصن لحم يف نوكسلا ىلع :ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض

 : ءالاو هلوشر اندعو امو يا ةمفلاب عوفرم ةلالجلا ظفل ىلع واولاب فوطعم

 1 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 !_ رذصملا  تعن  ةفص : ًارورغ . ال لمع ال رصح ةادا : الإ : ًارورغ الإ ©

 : ادعو يا ًارورغ ًادعو الإ وا زورغ دعو الا : هريدقت فوذحم  قلطم لوعفم

 ا . ًالطاب ًاعداخ

 ا 02 دب مس ىو 5 ني د+عيوار

 0 يَلَخأأَي مهسم هكا كاَمذِإَو ١1١
 روعي ضاَمَو روع وناوي سيلا هم و فن زكيو طعم جدولا ه1 1 و

 ' :ثلاق .:اهبارعا برعتو ةقباسلا ةيآلا يف ؛ذا» ىلع واولاب: ةفرطعم : تلاق ذإ و ©
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 نم اهل لحم ال ةئكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 .بارعالا 1

 نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح نم . ةمضلاب عوفرم لعاف : مهثم ةفئاط ©

 تلاق» ةلمجو . ةفئاطل ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف

 . ةفاضالاب رج لحم يف ؛مهنم ةفئاط

 هبصن ةمالعو بوصتم فاضم ىدانم : لها . ءادن ةادا : برقي لهأ اب ©

 نم الدب ةحتفلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : برثي . ةحتفلا

 . لعفلا نزويو ةيملعلا ىلع فرصلا نم عونمم هنال ةرسكلا

 ةيفان : ال . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : مكل ماقم ال ©

 بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا : ماقم . «نا» لمع لمعت سنجلل

 ميملاو فوذحملا اهريخب قلعتم رورجمو راج : مكل . ابوجو فوذحم اهربخو

 . مكل ةماقا عضوم ال يا . روكذلا عمج ةمالع

 نال نوئلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوعجرا . ةيفانكتسا ءافلا : اوعجراف ©

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعقالا نم هعراضم
 . كرشلا يا رفكلا ىلا اودوعف يا . ةقراف

 عرفرم عراضم لعف : نذأتسي . ةفطاع واولا : مهتم قيرف نذاتسيو ©

 مهضعب عاصنيف ىنعمب اراصتخا فوذحم لعف ىلع فوطعم وهو . ةمضلاب

 . «مهنم ةفئاط) بارعا برعت : مهنم قيرف . نذأتسيو

 لعف : نولوقي . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نولوقي يينلا ©

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نرنلا توبشب عوفرم عراضم
 . نيلتاق يا «قيرف» نم لاح بصن لحم يف (نولوقي#

 اهمسا نم اهزيح يف امو «نإ» يا ةلوؤملا ةلمجلا : ةروع انتويب نا ©

 : نا . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهريخو
 «ان)و . ةحتفلاب بوصنم اهمسا : تويب .لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 «نا» ربخ : ةروع . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نيملكتملا ريمض

 كا يي



 ' نأب نيجتحم مهتويب ىلا عرجرلل يبنلا مهنم قيرف نذأتسي ىنعمب ةمضلاب عوفرم
 . ةنيصح ريغ ةلتخم مهتويب

 ' ال ةيقان : ام . ةيلاح نوكت نا زوجيو ةيفانئتسا واولا:: ةروعي ىه امو ©

 ٠ يف لصفنم ريمض : يه . زاجحلا ةغلب «سيل» ةلزنمبو ميمت ةغلب اه لمع '
 ءابلا : ةرؤعب . ةيناثلا. ةغللا ىلع «ام» مساو ىلوالا ةغللا ىلع ًأدتبم عفر لحم
 : وهو أدتبملا ربحت وأ «اما ربحت : ةروع . يفنلا ديكأت ديكأتلل دئاز رج فرح
 ' وا ةمض هبصن وا هعفر ةمالعو ةيناثلا لع بوصنمو ىلوالا ةغللا ىلع عوفرم
 ' رجلا فرح ةكرحب لحملا لاتشا اهروهظ نم عنم هرمخآ ىلع ةردقم ةحشف
 : ا . دئازلا

 ؛ ةودرب . ةفقخ اهل اذ لمعال اما نب ةيث : ذا + الإ نوديري نأ ©
 . رضح ةادأ : . «نولوقي» بارعا تبرعت

 ل قت وبال مب. ةمقلاهصت الع برم بالرسم رار ©
 ' . برها اودارا

 ناهس كلغ رقع ١
 اي
 ل ا تل يسم را هيلع تخش ولو

 : ريِمض لعافلا بئانو . ال لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم

 ولو .: ىنعمب ؛مهييلعا رورجملاو راجلا هب قلعت يه هريدقت ًانوج رتتسم
 ؛ : كلوق نم مهتويب ليقو ةنيدملا مهيلع تمحتجقا وا ةنيدملا مهيلع تلخد

 و رنج فرح ىلع . مزاج ريغ طرش فرح: ول : هراد نالف ىلع تلخد

 1 . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»

 «اف» و . لعافلا بئان نم ةفوذحم:لاحب قلعتم رورجو راج : اهراطقأ نم ©

 لخد ول ىتعمب وأ اهبناوج نم يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض
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 ميقاو رهظملا لعافلا بئان فذحف اهفارطا عيمج نم مهتويب مهيلع رافكلا

 . هلذدب رمضملا

 ينبم ضام لعف : اولئثس . بصن فرح : مث : ةنتفلا اولئس مث ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهججملل
 كلتو عزفلا كلذ دنع اولتس مث ىنعمب . ةقراف فلالاو لعاف بئان عفر

 انه ةملكلاو . ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةنتفلا . ةفجرلا

 . ةلاحلا كلت يف مهو نينمؤملا ةلتاقم مهيلا بلط ول يا . ةدرلا : .ىنعمب

 ةعقاو ماللاو بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اهوتآل ©
 رذعتلل ردقملا مضلا وا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اوتآ . ؛ول» باوج يف

 ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اهل و لعاف عفر لحم يف لصعتم
 رافكلل اوباجتسال يا . ةنتفلا اوطعال ىنعمب ةنتفلا يا . هب لوعفم بصن

 . مهيلا اومضناو

 لعف : اوثبلت . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع اولا : اهب اوثدلت امو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 ةنيدملاب اوثبل امو وأ . ةنتفلا ءاطعا اوثبلأ امو : ىنعمب . ةقراف فلالاو لعاف

 . اوثبلتب قلعتم رورجتو راج : اهب . مهدادترا دعب

 لوعفم  ردصمل  تعن -ةفص : ًاريسي . رصح ةادأ : الإ : ًاريسي الإ ©

 امو يا . ًاريسي ًاتقو الا ىنعمب وا ًاريسي ًاثبل الإ : ريدقتلا . فوذحم  قلطم

 . ةباجتسالاو بلطلا ةرتف الإ اوأطبا

 تو >2 0 و. مرر هس

 © الوطتيم ادهعن او وبدلا ولو ليق نس اودع و اكدقإو
 .قيقحت فرح : دق . ديكوتلاو ءادتبالل ماللا . ةيفانثتسا واولا : اوناك دقلو ©

 ريمض واولاو ةعابجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع يئبم صقان ضام لعف : اوناك

 . ةقراف فلالاو ؟ناك" مسا عفر لحم يف لصتم
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 لعف : اودهاع . «ناك» ريخ بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هللا اودهاع ©

 : عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 ش _..: يتقلب بوصنم هب لوعفم : الملا ظفل هلا . ةقزاف فلالاو لعاخأ

 0 . اودهاعب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمي رج لح

 ١ عوفرم عراضم لعف : نولوي . اهل لمع ال ةيفان : ال :.رايدالا نولوي ال ©

 هب لوعفم': رابدالا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 ؛ ينبم صقاث ضام لعف : ناك . ةفطاع وارلا : ًالوكشم هللا دهع ناكو ©
 ! فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم «ناك١ مسا : دهع . حتفلا ىلع

 . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : ًالوتسم . ةرسكلاب. ميظعتلل رورجم هيلا

 نوال ناار وليم مرقد انيمي ١
 ماس 2 ١ © اليت

 .ريممغ لعاقلاو نينكاسلا ءاقتلال هرإو تفذحو نركسلا لع ينبم رما لعف : لق ©

 ا . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 :  نل . - لوقلا لوقم - بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : رارفلا مكعفني نل ©
  ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : مكعفني . لابقتساو يفنو بصن فرح

 .يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن

 ٠ عيفرم لعاف : رارفلا . روكذلا عمج ةمالع ميلاو مدقم هب لوعفم بصن لح

 00 : . ةمضلاب

 'نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متررف . مناج طرش فرح : مقررف نا ©

 ريمض ءاتلاو نإب مزنج لحم يف طرشلا لعف كرحبلا عفزلا ريمضب هلاصتال

 . ةقراف فلالاو لعاف عقر لح .يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم
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 وأب ةفوطعم : لتقلا وا . متررفب قلعتم رورجيو راج : لتقلا وا توملا نم ©
 ءاقتلال واولا ترسكو ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم «توملا» ىلع

 توملا نم متررف نأ : ىنعمب هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو . نينكاسلا
 . رارفلا مكيجني نلف لتقلا وا

 مكاجن يا ًالثم رارفلا مكعفن نإو : ىنعمب ةفطاع واولا : نوعتمت ال ًاذإو ©
 ره وا هل لمع ال لمهم باوج فرح : اذا . ًارهاظ ريخأتلاب متعتمف ًالثم

 الا عيتمتلا كلذ نكي ملف وا مكموي ريخأتب نوعتمت الف ىنعمب ءازجلا ىلع لاد

 عراضم لعف : نوعتمت . اه لمع ال ةيفان : ال . ًاليلق ًاعممت وا ًاليلق ًانامز

 بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم
 . لعاف

 ردصملا نع ةبئان ةفص : ًاليلق . اه لمع ال رصح ةادأ : الإ : ًاليلق الإ ©
 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم

7 
 و 2 م رع وع ب عت | سدر دس ص

 مني دارا او دويدار نمار مدعي ٠
 ايضا نودع, © : نو 7

 ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : نم لق ©

 . مهل لق يأ . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا

 : يذلا . «نم» ربخ عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : يذلا اذ ©

 فطع وا ةراشالا مسا نم لدب عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 نم١ ةيمسالا ةلمجلاو . ةراشالا مسال - اتعن ةفص نوكي نا زرجيو . نايب

 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف «يذلا اذ

 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : هللا نم مكمصعي ©

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكمصعي
 لح يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت

 و



 .عيظعتلل رورج راج : هللا نم . روكذلا عج ةمالع ميلا هب لوعفم بصت

 ينبم' ضام لعف : دارا . ئاج طرق فرح : نإ: اعوس مكب دارآ نإ ©

 .ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . نإب مزج لح يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ش
 . زوكذلا عمج ةمالع ميملاو دارأب قلعتم رورجتو زاج : مكب . رم ريا

 فوذمحم طرشلا باوجو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم :

 ْ يس يللا اذه نق ارتكب هلا دا لإ: ريالا هانم مدل

 ' برعتو « اوس مكب دارأ نإ ١ ىلع وأب ةفوطعم : ةسمحر مكب دارأ وأ ©
 . ةحر مكب دارا نا ءوسب مكبيصي وا : ينعمب راصتمخا مالكلا ينو . اهبارعا
 فطغ يا لوالا لوقلا ىلع ناشلا لوقلا لمح يا . وهاك ىقبي مالكلا وا
 . عنملا ىنعم نم ةمصعلا يف ال هيلع

 , عرفرم عراضم لعق : نودجي . ةيفان : ال . ةفطاع,واولا : نودجب الو ©
 : ةفوطعم ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لحم .يف لصتم ريمضا واولاو نونلا توبشب
 ! دحاا ردقي ال : ريدقتب وا ىنعمب ماهفتسالا باوج يف ةعنقإو ةفوذحم ةلمج ىلع
 : ةيلانج واؤلا نوكت نا زوجيو . نودجي ال مهءاو يا نودجي الو مهمصعي نا

 . نودجي ال مهنا ءالؤه لاحو ىنعمب

 رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و . رج فرح ماللا : هللا نود نم مهل ©

 ملا نودجيب قلعتم رورجملاو راسجلاو ماللاب ش
 هيلا: فاضم : ةلالجلا 'ظفل هللا . هيلع مدقم هنال ؛ًايلوف نم لاحب وا نودجبيب

 : : .١ةرسكلاب رورجم

 . ةفطاع 'واولاو ةحتفلا هبصن .ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاريصن الو ًايلو ©
 : ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًايلوا ىلع ةفوطعم : ًاريصن : يفتلا ديكأتل ةدئاز : ال
 ؛ ًارضاث الو. مهيمحي ًايلو هناحبس هنود نم نودجي ال ىنعمب . ةحتفلا اهبصن
 '. مهنع ئذألا فكي
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 اون وعةينوجل يل يي
0 2 

 هلوق لثم يضاملا ىنعمب هدعب عراضملا نال قيقحت فرح : دق : هللا ملعي دق ©

 نيذلا هللا ملعي دق» نيتسلاو ةفلاثلا ةميركلا ةيآلا يف رونلا روس يف. ىلاعت

 عوفرم عراضم لعف : ملعي . هللا ملع دق ىنعمب «ًاذاول مكنم نوللستي

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب

 ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكذم نيقوعملا ©

 قلعتم رورجبو راج : مكنم :. درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 نع نيطبثما ىنعمب روكذلا عمج ةمالع ميملاو «نيقوعملا» نم ةفوذحم لاحب

 . سانلا نيعناملا يا مولعم هنال فوذحم هلوعفم لعاف مسا ةملكلاو . ةلزانملا

 . اهبارعا برعتو «نيقرعملا» ىلع واولاب ةفرطعم : مهئاوخال نيلئاقلاو ©

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و نيلئاقلاب قلعتم رورجمو راج : ناوخال

 . ةنيدملا ونكاس مه «مهناوخا» و . ةفاضالاب

 يأ . «نيلئاقلا» لعافلا مسال هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلا : اذيلإ مله ©

 ا رج اال لمصتسيو رما لف ال ما لعف مسن مله . «لوقلا لوقم»

 يهو . مهورضحا ىنعمب : مكءادهش مله : وحن ًايدعتمو لبقأ ىنعمب انيلا

 فلعل ةدحاو ةقيرط مزلت ميركلا ليزنتلا اهب ءاج يتلا زاجحلا لها ةغل يف
 ال اهنكل بلطلا ىلع ةلاد تناك ناو انال هيلا ةدنسم يه نم بسحب اهظفل
 لعف يهو «انيلا اوتثا» ىنعمب ءيشلا ىلا ءاعدلل انه يهو ةبطاخملا ءاي لبقت

 ءاي اوبقو بلطلا ىلع اهتلالدل اولاعت وا اودتا وا اورضحا : ىنعمنب رما

 ةأرما اي يملهو لجر اي مله : نولوقي مهو ميمت ينب لوق وه اذهو ةبطاخملا

 العف اهنولعجي يا . ءاسن اي نمملهو لاجر اي اوملهو نالجر اي الهو
 ةعامجلاو دحاولا نيب هيف نووسي مهف زاجحلا لها اما . رئامضلا امبيقحليف

 تر



 نضحا : لثم دعتم لعف هب يمس توص ره : ليقو . ثنؤملاو ركذملاو

 ْ .' ملهي قلعتم رورجمو راج : انيلا . مكءادهش مله : ىلاعت هلوق وحن

 ةفطاع وا ةيلاح نوكت نا زوجيو ةيفانئتسا واولا : سئابلا نوتأي الو ©

 عوفرم عراضم لعف : نوتأي ٠ ال لمع ال ةيفان : الا نيتكلا الو ىنعمب

 هب لوعفم : سأبلا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبشب

 ' ةدبش وهو لاتقلا وا ةلزانملا نوتأي الو ىنعمب ةحتفلا هبضن ةمالعو بوصنم

 ش ْ . برحلا

 - فوذحم ردصمل ةفص : ًاليلق . ال لمع ال رصح ادا :. الا : ًاليلق الإ ©
 . ًاليلق ًانايتإ الإ يا قلطم لوعفم

 كه رود كيل دو مهو دج طي 14 0 0/1/0001 م 1 كوع ميس ع لاطح
 1 هر ع يجو م
 ٍةرمو تماس 20 ل 28

 نك أ اب كلو ري الع دن
2 : | 

 : ريدقتب هبصن لماعو ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم لاح : مكيلع ةحشأ ©

 : عمج :؛ ةنملكلاو . برحلا تقو يف مكب ءانضأ يا ةحشأ سأبلا نوتأي

 ميملاو . ةحشأب قلعتم رورجيو راج : مكيلع . نينض وأ ليخب يا حيحش
 . قافئالاب وا ةنوعم اب مكيلع ءانضا ىنعمب روكذلا عمج ةمالع

 ؛ ةامزلا نن ليفتسي ال فرظ : اذا . ةيفانععسا ءافلا : فوخلا ءاج اذاف ©

 ١ ينبم ضام لعف : ءاج . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخخ نوكسلا ىلع ينبم
 : لحي يف «فوخلا ءاج » ةلمجو ةمضلاب عوفرم لعاف : فوخلا ..حتفلا ىلع

 ' تنقو يف فونلا ءاج اذإف : ىنعمب فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج

 ا ش ْ .برحلا

 تر



 . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : مهتيأر ©
 ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيأر

 . لعاف عفر لحم يف - بطاخملا ريمض - مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو

 : نورظني . «مه١ نم لاح بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : كبيلإ نورظني ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 . نورظنيب قلعتم رورجبو راج : كيلإ

 نورظني» ةيلاحلا ةلمجلا نم لدب بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهثيعأ رودت ©

 عوفرم لعاق : نيعا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رودت . «كيلإ

 نورظني : ىنعمب . ٍةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض (؛مه١و .ةمضفلاب

 . ًاقرقو ًاعله اهرجاحم يف رودت مهنيعاو نيفئاخ نيعزف كيلا

 لوصوم مسا : يذلا . هيبشتلل رج فرح فاكلا : هيلع ىشغي يذلاك ©

 - ردصمب قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ا

 نيع رودك ًانارود مهنيعا رودت : ريدقتب هل ةفصب وا فوذحم  قلطم لوعفم

 يناثلا هيلا فاضملا يقبو لوالا هيلا فاضملاو فاضملا فذحف . ىشغي يذلا

 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىشغي . هيلا فاضملا بارعاب ًابرعم

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمفلاب

 ام هب ملأ يذلا لثم ىنعمب ىشغيب قلعتم رورجمو راج : هيلع . وه هريدقت

 لوصوملا ةلص ةلمجلاو . هيلع ًايشغم عقوف ةكرحلاو سحلا هدقفاو همهف ىشغ
 . اهل نحم ال

 رسفم ينايب رج فرح «نم» و زييمت بصن لحم يف رورجمو راج : توملا نم ©
 . ةيئادتبا «نم» وأ توملل : ريدقتب نوكي وا ةلاحلا ريسفتل يا

 «فوخلا ءاج اذا» ىلع ءافلاب ةفوطعم : مكوقلس فوخلا بهذ اذإف ©
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 يمض ل لصتم ريمصض فاكلاو لعاف عقر لح يف لصتم ريم داواو ةشامما

 نم اه لع ال اج غ طش باوج مكوتعط يأ (مكرقلسا ةلمجو .روكذلا

 . بارعالا

 : ةعطاق ةداح يا : دادح . مكرقلسب قلعتم رورجمو راج : .دادح ةنسلأب ©
 .مكوذتي ىنعب ٠ ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةئئسلال - تعن - ةفص

 . مئانخلا نم ةصح مهلانت نا نوديري مهو مهتنسلأب لوقلا دشأب

 | ةحفاب قام ددرجو راج : ل لع . تيرم يخل ىلح دخل ©

 فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبس ةراشا مسا ؛ : اونمؤي مل كئلوأ ©
 ' عراضم لعف : اونمؤي . بلقو مزجو يفن فرح : 1 باطخ فرح

 , لعاف عفرت لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالسو ملي موزج
 . «كئلوا» ربخ عفر لح يف "اونمؤي مله ةلمجو . ةقراف فلالاو

 ! حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : طبحأ . ةيبيبس ءافلا : .مهلامعا هللا طبحأف ©
 : .لامعأ .. ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . .«لطبأ» ىنعمب
 لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه) و . ةحتفلا هبصن ةمالعو ابوصنم هب لوعفم

 1 ذ . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةفطاع واولا : كلذ ناكو ©
 فات دعبل بلل ماللاو («ناك» مسأ عفر لع يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسأ

 30 . لاطبالا يأ طابحالا ىلإ '”ةراشالاو . باطخلل

 . هذاك ربخ : ايس . هناك ريخب قلعتم رورجو راج ؛ ًاريسي هللا ىلع ©
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 ريمض واولاو ٠ نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : بازحألا نويسحي ©

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : بازحالا . لعاف عفر لحم يف لصتم

 . ةقباسلا ةيآلا يف «مهنيعأ رودت» نم لدب بصن لحم يف ةلمجلاو . ةحتفلا

 ملب موزجم عراضم لعف : اويهذي . بلقو مزجو يفن فرح :؛ اوبهذي مل ©

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو

 ريغ ريدقت ىلع ًايناث ًالوعفم نوكت وا لاخ بصن لحم يف ةلمجلاو . ةقراف

 اولاز ام يا ةنيدملا اورداغي مل بازحالا نا نونظي : ىنعملاو . نيبهاذ

 . اهتورصاخي

 : تأيا. مناج طرش فرح : نا . ةيفانئتسا واولا : بازحألا تأب ناو ©

 فرح  هرخآ فذح همزج ةمالعو نإب موزجي طرشلا لعف عراضم لعف

 ةرم اوتأي ناو : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم لعاف : بازحألا .  ةلعلا

 ةيسنلاب ظفللا ال ىنعملا ىلع « تأي » لعفلا ركذو . ةيناث ةرك يا ىزخأ

 . بازحالل

 همزج ةمالعو نإب موزجم - هؤازج  طرشلا باوج عراضم لعف : اودوب ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح 1

 بصن فرح : نا . هل لمع ال ينمتلل فرح : ول: نوداب مهناول ©

 . «نأ» مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه)» و لعفلاب هبشم ديكوتو

 نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم اهرب : نوداب
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 . مهنا ةيناث بازحألا ءيمم نم مهباصأ امم مهفوشحل اون : ىنعمب . درفملا
 05 ءدبلا ىلا نوجراخ

 : نم ةفوذحم لاحيب قلعتي نا زوجيو 8 نيدابي قلعتم' رورجمو راج : بارعألا غاب

 . ةيدابلا بارعا نيب نيلصاح وا نينئاك ريدقتب «نوداب» ريمض

 ْ : ىتعمب «نوداب» ريمض نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نولأسي ©
 عراضم لغف يهو . ةنيدملا نم مهنم تآ لك نولأسي وا بارعالا نولءاستي

 : اقوعفم فذحو لعاف عقر ل يف لصتم ريمست واي“ ها تعا نس

 ا رورجيو راج يهو فوذحملا اطوعفمب وأ نرلأسيب قلعتم : مكئابنأ نع 0

 : رج لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لضتم ريمض فاكلاو
 ! . مكرابختا نع يأ روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 : :اوناك . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانتتسا واولا : مكيف اوناك ولو ©
 ' لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
 1 ربخب قلعتم رورجيو راج : مكيف . ةقراف فلالاو «ناك» مسا عفر لحم يف
 مو لاتقلا ءانثا يف مكعم اوناك ىنعمب روكذلا'عمج ةمالع ميملاو 'ناك١

 0 1 ! .اوعجري

 : ام . بارعالا نم امل لح ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اولتاق ام ©
 ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولتاق . ال لمع ال ةيفان
 ْ . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 ردصمل - تعن  ةفص : ًاليلق . اه لمع الارصح ةادا : الإ : ًاليلق الإ ©
 أ . ٍبفوذحم نامز فرظل - تعن  ةفص وا ًاليلق ًالاتق الإ ىنعمب فوذحم
 ءايرلا باب نم ةيهلت يأ ةلعت الا اولتاقي مل ىنعنمب . ًاليلق آنمز وا ًاتقو الإ
 . ةعمسلاو
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 مورس 1

 رمويلاو هلأ أوجب نون ا هس هوس وريف و22 1١

 © ينكها د وركلا

 فرح دق . مسقلا مال يه ليقو ديكونلاو ءادتبالل ماللا : مكل ناك نقل ©

 رورجمو راج : مكل . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . قيقحت

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم ربخب قلعتم

 ظفل هللا . «مكل» نم لدب بصن لحم يف رورجبو راج : هللا لوسر ف ©:

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالخلا

 . ًاضيا مدقملا ربخلاب ًاقلعتم «لوسر يف نوكي وا نونمؤملا مه نوبطاخملاو

 ةوسال - تعن  ةفص : ةنسح . ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : ةخذسح ةوسأ ©

 يف نانجلا تباث وهو (ِْلَي) دمحم يف مكل ةودق ىنعمب ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 . ربصلاب هيلحت يف وا لاتقلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح ماللا : ناك نمل ©

 : ناك . «مكلا نم لدب بصن لحم يف 4نملا رورجملاو راجلاو . ماللاب رج

 . وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض اهمساو . تبرعا

 لعافلاو لقثلل و واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هللا وجربي ©

 بوصنم هب لوعفم : ةلالخلا ظفل هللا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 هناسحاو هباوث وا هللا ةرفغم وجري ىنعمب . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل

 . هماقم هيلا فاضملا ميقاو بوصتملا فاضملا فذحف

 ةمالعو وجريب بوضنم هب لوعفم : مويلا . ةفطاع واولا : رخآلا مويلاو ©

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم مويلل - تعن  ةفص : رخآلا . ةحتفلا هبصن ْ
 هللا وجريلا ةيلعفلا ةلمجلاو . مويلا كلذ يف زوفلا وا هللا مايأ يا . ةحتفلا

 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ؛رخآلا مويلاو
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 . لطاقاو عتلا لع يتبم ضام لمف : ركذ . ةفطاع زاولا : ًاريثك هللا ركذو ©
 : ًايثك . ب رعأ : ةلالخحلا ظفل هللا . وه هريدقت ًازاوجأ هيف رتتسم ريمض

 1 . ًاريثك ًاركذ : ريدقتب فوذحم  ردصم  قلطم لوعفمل  تعن  ةفص

 ةكَق صو وسو [دعوامانع أول بارود الَك ١"
 4> ايتو يردن

 ! م اضم يبو ةداتم ةناص ةيفطلا ع بصن لع يوكل

 ! فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بازحألا نونمؤملا ىأر«©
 | وع نونلاو ملاس ركذم عمج هال واولاب عوفرم لعاف : نونمؤملا . رذعتلل

 هبصن ةمالعو بوصتم + هب لوعفم : بازحالا . درفملا يف ةكرجحلاو نيربتلا نم
 ١ بازحالا نونمؤملا ىأر الو : ىنعمب . فذح ميركلا لوقلا ينو . ةحتفلا
 ١ يا ١ "ارملع» ىنعم ٍ 7 (ىأر» لوعفم وه فوذحملاو . مهتلتاقمل نيمداق
 : ىنغمب ؟ىأر» تناك اذا اما («مهمودقب اوملع» ىنعلمب ةيبلقلا «ىأر» يه

 : الو: الو : ىنعمب لاح بصن لحم يف ةردقلا وا ةفوذحلا ةلمجلاف ةيرصبلا

 0 00 ١ . نومدقتي مهورصبا 1

 ١ لذطتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينم ضام لعن : اولاق ©
 ! بصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف
 طرش باوج اهيوعفم عم ءاولاق» ةيلعفلا ةلمجلاو .'_ لوقلا لوقم هب لوعفم
 . بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ

 لخم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . هيبنتلل 'ءاملا : اذدعو ام اذه ©
 ينأ أدتبملا ربخ عفر لحع يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا : ام . أدتبم عفر

 كك



 ريمض - لصتم ريمض انا و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دعو . يذلا

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا

 . ةفطاع واولاو ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل : هلوسررو هللا ©

 هلوسر اندعوو ىنعمب ةمضلاب عوفرم ةلالجلا ظفل ىلع فوطعم : هلوسرو

 هللا اندعو» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «هلوضرو

 وا . ناث هب لوعفم هنال لحملا بوصنم .فوذحم ريمض ءاملا وهو لوصوملا

 نم امل لحم ال اهتلص «هلوسرو هللا اندعو» ةلمج نوكتف . ةيردصم «ام١ :نوكت

 تفذحو «اذه» ربخ عفر لحم يف ردصم ليؤأتب اهالت امو «ام» و . بازعالا

 قدصو) ىلاعت هلوق دعبو (هلوسرو هللا اندعو ام» دعب ةردقملا ؛راجلا» ةلصلا
 هللا مكح ىلع نيرباصلا دابعلل ةياهنلا يف زوفلا نا يف ىنعمب «هلوسرو هللا

 . ىلاعت

 برعت : هلوسرو هللا قددص . ةفطاع واولا : هلوسرو هللا قدصو ©

 . «هلوسرو هللا دعو)» بارعا

 ضام لعف : داز . اط لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا : مهداز امو ©

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض («مه» و حتفلا ىلع ينبم

 ةيؤر وهو هيلع لدي هلبق ام نال وا قايسلا نم مولعم هلال فوذحم لعافلاو

 «ةيؤرلا» نوكي وا ةيؤرلا لوه مهداز امو : ىنعمب . بازحالا نينمؤملا
 هنع لصف هنال «ةيؤرلا» ردقملا لعفلا عم «داز» لعفلا ركذ دقو . اهسفن

 . «مهداز) يف (مه» وهو لصافب

 : ًاناييا . لمع الو اه لحم ال رصح ةادا : الإ : اًميلستو ًاناميا الإ ©
 ىلع واولاب ةفوطعم : (يلستو . ةحتفلاب بوصنم «داز» لعفلل ناث هب لوعفم
 هيلع فوطعملاو فوطعملا الص تفذح دقو ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ه«ناهيا»
 . نادقال (يلستو هللاب ًانايا الا ىنعمب ةراجلا» يهو
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 ودرج يم كل و 5 اهَص اسم 2و

 هيف نتمهش هلعدشأأو اوصل ف
0 1 01007 

 . مالا رج ةمالعو مدقم ربخب قلعتم رورجو راج : لاجر نينمؤملا نم ©

 ' . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع تونلاو . ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا

 . ةمضلاب عوفرمأ رخؤم ًادتبم 4 لاجي

اولاو ةعارجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوقدص ©
 ' يمض و

 , - ةفص عقر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 : 1 . لاجرل  تعن

 ىنعمب ٍردقم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اودهاع ام ©

 ' قلعتم رورجملاو راجلاو . لصواو راجلا فذحف اودهاع اييف اوفو وا اوقدص
 : «هيلع هللا اودهاع» ةلمجو . «اوقدص» بارعا برعت :اودهاع . اوقدصب

 ١ بضنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالنجلا ظفل : هيلع هللا ©

 0 . اودهاعب قلعتم رؤرجيو زاج : هيلع .ةحتفلا

 0 . رج افرح : نم ٠ ةيفانتسا ءانلا : نم مهثمف ©

 ش . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ٠ بارغالا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا هبحن ىضق ©

 ' ريمْض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :ىضق
 ' هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هبحت . وه هريدقث ًاناوج هيف رتتسم

 .تام يا.هتقوو هتدم يا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا

 : . اهبارعا برعتو «نم مهنم» ىلع واولاب ةفوطعم : نظقني نم مهنمو ©
 . هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف :رظتني
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 نم مهنمو ًاديهش تام نم. مهنمف : ىنعمب مولعم هنال هلوعفم فذحو . وه
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص ارظتني» ةلمجو . ةداهشلا رظتني

 برعت : اولدب . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : ًاليدبت اولدب امو ©
 بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًاليدبت . امل لحم ال «اوقدص» بارعا
 : ىنعمب . مولعم هنال ًاضيا «اولدب» لوعفم فذحو . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . ًارييغت هوريغ الو دهعلا اولدب امو

 بوو هش نامه بيق ا ١"
2 

 نز تك 7 مه

 نأب بوصنم عراضم لعف : يزجي . ليلعتلل رج فرح ماللا : هللا يزجيل ©
 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 ال لحم ال ةرمضملا «نا» ةلص «اهدعب امو هللا يزجي» ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل

 . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نا» و . بارعالا نم

 اولاق» ةميركلا ةيآلا يف هلبق ام هيلع لد فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو
 . مهقدصب مهيزجيل كلذب نينمؤملا هللا دعو : ريدقتلا . «هللا اندعو ام اذه 1

 عمج هنآل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مهقدصي نيقداصلا ©

 راج : قدصب . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع ثونلاو ملاس ركذم

 : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف بئاغلا ريمض «مه» و يزجيب قلعتم زورجمو
 . هماقم هيلا فاضملا ميقاو رورجملا فاضملا فذحف مهقدص ببسب

 برعتو «نيقداصلا هللا يزجيلا ىلع واولاب ةفوطعم : نيقفاثملا بذعيو ©

 . ره هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض «بذعي» لعافو . اهبارعا

 لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاش . مناج طرش فرح : نإ : ءاش نإ ©

 اهوعفمو وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو مزج لح ين طرشلا
 طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو . ًاضيا فوذحم طرشلا باوجو . فوذحم
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 : ءاش نإ يا . كلذ ءاش نا ىنعمب بارعالا نم اهل لحم ال ةيضارتعا هباوجو
 : .اوبؤتي ملل اذا يا مرش ببسب نيقفاتملا بذعو 0 «ببسب نينمؤملا ىزج

 لا مهيلع , ايات اذا يأ مهتبرل بسب مهيلع بات ءاسك كا يا . اهبارعا

 : . بوتيب قلعتم زورجمو

 ! ظفل هللا ١ ليلعتلا ىلع انه لدي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح: هللا نا ©

 لحم يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا : ةلالجللا

 ١ 01 بخ قر

 ااا ا

 .. ًاروفغل - ًاتعن - ةفص «(يحر» نوكي نا زوجيو [ميحر ناكو ًاروفغ ناك يا

 300 دوق هبه تورس 20 _ِ

 لافلام "ارا زك) كيا دي زك اذَّمأ درو ١

 هه زعاوق هلاك

 هلا . ععفلا لع ينبم ضام لعف : در . ةيفانتسا والا : هل درو ©
 : ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 . هب لوعفم بصن لحن يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اورفك :نيذلا ©

 ْ ٠ 0 . اهل لحم
 ! در يأ ؛اورفك١ .ريمض نم لاح بصت لحم يف رورجبو راج : مهظيفي ©

 : . .ةفاضالاب رج لحم يف نيبتاغلا ريمض ؛مه» و: . نيضيغم نيرفاكلا

 | وا لخخادتلاب ةيناث لاح بصن لخن يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًاريخ اولاثي مل ©
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 يفن فرح : مل . نيرفاظ ريغ وا نيرساخ مهدر ىنعمب وا ليوأتب بقاعتلاب

 نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اولاني ٠ بلقو مزجو

 هب لوعفم : ًاررخ . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولاو

 . لوالل ًانايب ةلمجلا نوكت نا زوجيو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوضنم

 ةمالعو اهبارعا برعتو «هللا در» ىلع واولاب ةفوطعم : نيذمؤملا هللا ىفكو ©

 : نينمؤملا . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتنفلا «ىفك» ىضاملا لعفلا ءانب

 نم ضرع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا ٍْ

 . ةفطاع واولاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ناكو لاتقلا ©

 . صقان ضام لعف : ناك

 :ًايزع ًايوق . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا ةلالجلا ظفل : ًازيزع ًايوق هللا ©
 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف اتبرعا

 ووو عود ساص ندفع مرفطيربو ١"
 ل يع 5 بلآ

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنأ . ةفطاع واولا : نيذلا لزنأو ©

 حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . وه هريدقت ًازوج هيف رتتسم ريمض ْ

 نم اهل لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لحم يف

 .بارعالا

 ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : مهورهاظ ©
 هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . لعاف عفر لح يف لصتم
 . مهب اوناعتسا يا مهونواع : ىنعمب

 لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجبو راج : باتكلا لهأ نم ©

 . ينايب فرح 4 نم » نأل . باتكلا لهأ نم مهنوك ةلاح : ريدقتلا «نيذلا»
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 .٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم : باتكلا

 يف نيبئاغلا ريمض ؛«مه» و . لزنأب قلعتم رورجمو راج : مهيصايص نم ©

 .١ نصحلا يا ةصيصو ةصيص اهدرفم مهنوصخ نم يا ةفاضالاب رج لحم

 راج : بولق يف .' «لزناو' بارعا برعت : بعرلا  مهبولق يف فذقو ©

 أ . ةفاضالاب رج لح يف نيئاغلا ريمض «مه» و فذقا لعفلاب قلعتم رورج

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم: هب لوعفم : بعرلا

 ' بوصنم لعفلا يا هلماع ىلع مدقت نولتقتب هب لوعفم : نولتقت ًاقيرف ©

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولتقت . ةحجفلا هبصن ةمالعو

 . ةقئاط مهنم متلتقف : ىنعمب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . اهبارعا برعتو «نولثقت ًاقيرف» ىلع واولاب ةفرطعم : ًاقيرف نورسأتو ©

 . ةفئاط يا ًاقيرف مترساو : ىنعمب

 0 1 ل لاسم اسس د روس ع سي ب
 . لطافت 53 م را 2 كناري مقا 5/

 0 رددت

 . عتنلا ىلع ينبم ضضام لعف : مهثروأ . ةفطاع واوا : مهضرا مكثروأو ©

 عمج ةمالع ميملاو . .لوا هب لوعفم بصن لحم يف منضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 مهند . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ضرا . روكذلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض

 1 ىلغ فطعلا تاواوب ةفوطعم ءامسالا : ًاضراو مهلاوماو مهرايدو ©

 . اهبارعا برعتو 'مهضرا»

 1 كج ةمالصو ملب مزج عياضم لعف ؛ اوأطت بلو عنجو يفت فرح
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 لصتم ريمض ءاه» و لعاف عفر ل يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح

 ةسادم ريغ ًاضراو : ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
 . مكلجرأب

 هللا . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانثتسا واولا : هللا ناكو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم «ناك» مسا

 فاضم : ءيش . «ناك» ربخب قلعتم رورجبو راج : ًاريدق ءيش لك ىلع ©
 . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخت : اريدق . ةرسكلاب رورجم هيلا

 اًيزَوات يذلا ريدر نك ئ كيج ًَ ني 56

 اي

 يي 2-26

 و . بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : يا . ءادن ةادا : يبنلا اهيا اي ©

 (يأ» ظنل يا اهظفل ىلع عوفرم يأل نايب فطع : يبنلا . هيبنتلل ةدئاز «اه» 1

 . ةمضلا هعفر ةمالعو اهلمم ال

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©

 . تنا هريدقت ابوجو .رتتسم

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . لقب قلعتم رورجمو راج : كجاوزأل ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : نتنك . مزاج طرش فرح : نتثك نا ©
 ريمض ءاتلاو نأب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتللا عفرلا ريمضب هلاصتال

 . ثانالا نون نونلاو «ناك) مسا عفر لحم يف  تابطاخملا ريمض  لصتم

 . «ناك" بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهتئيزو ايندلا ةايحلا ندرت ©

 ءايلا تفذحو ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف : ندرت

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم  ةوسنلا  ثانالا نون نوئلاو نينكاسلا ءاقشلال
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 ' ةايحلل تعن  ةفص : ايندلا . ةحتفلاب بوصتم هب لوعفم : . لعاف

 :.اهتنيزو . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا اهبصن ةمالعو سَ ةبوصنم
 ' .: ةفاضالاب رج لحم يف «اه) و «ةايحلا» ىلع واولاب ةفوطعم

 ةظبار ءافلاو مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باونج ةلمجلا : نيلاعتف ©

 ' ةوسنلا نوئب هلاصتال نوكسلا ىلع ىنبم رما لعف : نيلاعت . طرشلا باوجل

 0 ثانالا نونب هلصوو :لصالا ىلع ؛هلاعت» لعفلا نم'ءاملا طقس دعبو

 ! نم ةعامج هدع دقو. لعاف عفر لحب يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض نونلاو
 ءايانا ليلدب رما لعف هنا مهريغ دنع باوصلاو لاغفألا ءامسا يف نييوحنلا

 . نكتداراب نلبقا : انه هانعمو . بلطلا ىلع لاد وهو هقحلت ةبطاخملا

 .مجتفلا ىلع ينبم وهو نهسفنأب هيلا نهضوبم دري'ملو نيرما دحال نكرايتمخاو
 هرخآ نوكس همزج ةمالعو بلطلا باوسج هنال موزجم عراضم لعف : نكعتمأ ©

 ش ريمض - لصتم ريمض فاكلاو انا هريذقت ًابوجو هيف رتتلسم ريمض لعافلاو

 ' عمج ةمالع نونلاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  تابطاخملا

 ٍ . قالطلا ةعتم نكطغا : ىنعمب . ثانالا

 / برعتو ؛نكعتما» ىلع واولاب ةفرطعم ؛ ذايمج ًاحارس نكحوساو ©

 ١ بوبصتم - ردصملا  قلطملا لوعفملا عضوم يف مسا : . اهنارعا
 ' ةختفلاب اهلثم ةيوصنم ًاحارسل - تعن - ةفص : اليم ا

 . نكيلع رارض ريغ نم يا ةنسلاب ًاقالط نكقلطاو : ىنعمب

 الس ا تير هني صال )جسر 0 _ رو هج

 تيا 7 وو 2 كح نإو ١
 م3

 © اهنعلكي

 ' ىلع واولاب ةنرطعم : ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ندرت نتنك ناو ©
 ! هب .لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . اهبارعا برعتو «ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نأ»
 ١ .ةفطاع اواولا : هلوسرؤ . هلوسرو هللا اضر يا . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم
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 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هلوسر

 وا «هلوسر» ىلع واولاب ةفوطعم : رادلاو . هلوسر عم ءاقبلا يا ةفاضالاب رج

 رادلل - تعن  ةفص : ةرخآلا . ةرمخآلا رادلا ندرت يا ةلالجلا ظفل ىلع

 . اهلثم ةبوصنم

 مزج لح يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلوؤملا ةلمجلا : دعأ هللا نإف ©

 «نا» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . نإب

 ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : دعأ .ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم

 .«نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم

 رورجمو راج : نكنم . دعأب قلعتم رورجمو راج : نكذم تانسحملل ©

 نكتم نهنوك ةلاح يف تانسحملل : ريدقتب تانسحملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم

 . ثانالا عمج ةمالع (ثانالا نون) «نكتم» يف نونلاو

 ةفص : (يظع . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اًميظع ًارجأ ©
 . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ارجال - ثعن

 بارما اا دك 5 آن 07

0 2 ' 
 © انيس !ةناكَةِنْيَمَعو

 هبصن ةمالعو بوصنم فاضم ىدانم : ءاسن . ءادن ةادأ : يبذلا ءاسن اياه

 . ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم : يبنلا . ةحتفل

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم : ؛ كتم أي نم ©

 : تأي . «نم)# ربخ عفر لح يف - هئازج نت ةياوجو طرشلا لعق نم ةلمجلاو

 فرح  هرخا فذح همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف

 ظفل ىلع لعفلا ركذ دقو وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو  ةلعلا

 1نم) لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : نكتم .2نما

 عمج ةمالع نونلاو . ةينايب 2نم» نال نكنم هنوك ةلاح تأي نم : ريدقتلا
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 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛ نكنم تأي ١ ةيلغفلا ةلمجلاو . ثانالا

 0 . بارعالا

 . ًالغأ بوضنم ًاظفل رورجم مسا : ةشحاف . ةدئاز ءابلا : ةنيبم ةشحافب ©

 00 يك جك نم يحب هب لوعغم هن

 . ةمالعو نمب موزجم طرشلا بارج عراضم لعف:  باذعلا اهل قعاضي «

 : قلعنتم نورجيو راج : امل : لوهجملل ينبم وهو هرخآ نوكس همزج

 . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان :: باذعلا . فعاضيب

 ' ةمالعو ةرصنم ددعلا نايبل  قلطملا لوعفللا  ردصملا نع ةبئان : نيفعض ©

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ىنثم اهنال ءايلا اهبصن

 . ةرْشع ةعساتلأ ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ًاريسم هللا ىلع كلذ ناكو ©

 تيس هس 537 رس اس 3 2 2 دوة* رم

 نيم امج بيوت احِلَص هملول 2-0-0 5

 4 ذر اطاندَسَعَأَ

 ؛ يف وكلا لع ينم مناج طرش مسا : نم ..ةيفاتتسلا واللا : تذقي نمو ©

 ' . نما زريخ عفر لح يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . ًأدتبم عفر لح

 , هرخآ نوكش همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عزاضم لعف : تنقي
 ! لوصوملا ةلص «تنقيا ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 . ةالصلا وا ةعاطلا ىلع بظاوي نمو : ىنعمب بارلعالا نم اهل لحم ال

 ْ . «نم» ظفل ىلع ءاج هنال لعفلا ركذ دقو . ةمعاطلا هلصأ تونقلاو

 , لؤصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجيو راج : هلوسرو هلل نكذم ©

 راج : هلل : نايبلل «نم» نال . نكنم هنوك ةلاح تنقي نم : ريدقتلا «نم»

 تك



 رورجم ةلالجلا ظفل ىلع واولاب فوطعم : هلوسرو . تنقيب قلعتم زورجمو

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةرسكلا هرج ةمالعو ًاضيا

 ٍفوطعم هنال موزجم عراضم لعف : لمعت . ةفطاع واولا : ًاحلاص لمعتو ©

 رج هيف راتسم ريم لعافلاو هرخآ وكس هبزجج ةمالعو موزجم لع
 . «نكنم» يف ثاثالا نون بقعا هنال لعفلا ثنأ انهو . يه هريدسقت

 فالح ا ا ريدقتلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 . هماقم ةفصلا تميقاو فوصوملا هب لوعفملا

 لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : اهرجا اهتّون

 ةمالعو نمب موزجم طرشلا باوج عراضم لعف : تؤن . بارعالا نم اهل

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو - ةلعلا فرح  هرخآ فذح همزج

 .لوا هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ااه) و .نحن

 لصتم ريمض «اه» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : رجا

 ٠3 ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم .
 لثم نينايتإ اهرجا اهتؤن : ريدقتب  ردصملا  قلطملا لوعفملا نع ةبئان : نيقرم ©

 ءايلا اهبصن ةمالعو ةيوصنم يهو . نيباذع : ىنعمب . نيترم مهبذعن هلوق

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ىنثم اهنال

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : دتعا . ةيقانكتسا واولا : اندتعاو ©

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا و .انب

 بوصنم هب لوعفم : ًاقزر . اندتعأب قلعتم رورجمو راج : اًميرك ًاقزر اهل ©
 . اهلثم ةبوصنم ًاقزرل - تعن  ةفص : اميرك . ةحتفلاب

 نصف نترك قآل م١ آل 0 1 ل4 .ءام
 م 1 228 0 00 5 للا
 ©« رسل َناَقَو ضقو هلو ىلا لجيِلومل

 هبصن ةمالعو بوصنم فاضم ىدانم : ءابسن . ءادن ةادا : يهنلا ءاسن اي © .
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 ٠ ةرسكلاب رورحي هيلا فام : يبنلا .

 ا عقرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان نضام لعف : دحاك نتسل ©

 : لحم يف مضلا ىلع ينبم - تابطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءانلاو كرحنملا

 . ىتعمب مسا فاكلا : دحأك . ثانالا عمج ةمالع:نونلاو «سيلا مسا عفر
 ْ «دحا» و فاضم وهو «سيل» ربخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لشم»

 لقعي نلب مسا ؛دحا» و . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب روررجم هيلا فاضم

 ا . عمجلاو دحاولا هيف يوتسي

 1 نتسل : زيدقتلا . دحال ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجيو راج : ءاسنلا نم ©

 , تاغامج نم ةدحاو ةعاججك نتسل : ىنعملاو ءاسنلا نم هنوك ةلاح دحأك
 ْش نم ةدحاوك يا ءاسنلا :نم دحأك نكنم ةدحاو تسنيل : ريدقتب وا ءاسنلا

 7 ةركذم دحاولا وهو (دحو» اهلصاو (دحا» ةملك تءاج دقو . ءاسنلا

 . هءارو امو دحاولاو ثنؤملاو ركذملا اهيف ىوتساف ماعلا يفنلا يف تعضو

 ' . نينكاسلا ءاقتلال هنون ترسكو مناج طرش فرح : : نتدقتا نا ©

 : م ربخلا مفرلا ريمسفب لاسفل كرتتسلا لع ينيس نضام لع :تيشتا

 | يئبم - تابطاخملا زيمض لصتم ريمض ءاتلاو . نإب مزج لحم يف طرشلا

 ١ نتدرا نأ : ىنعمب ثانالا عمج ةمالع نونلاو لعاف عفر لحم يف. مضلا ىلع

 : . تايقتم نتتك ناو ىرقتلا

 ! نرتقم يهنب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : لوقلاب نعضخت الف ©
 . ةمزاج ةيهان : ال . طرشلا باوحل ةطبار ءافلاو نإب مزج لحم يف ءافلاب

 ١ مزج لحت يف ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف : نعضخت

 : عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض  ةوسنلا -:ثانالا نون نونلاو الب

 0 . ًانيل يا : ًاعضاخ نكلوقب

 دغب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : عمطي . ةيببس ءافلا : يذلا عمطيف ©

 لجم ف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو ءافلا
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 1نأ» ةلص يذلا عمطيا ةلمجو . يذلا عمطي اليكل : ىنعمب لعاق عفر

 ردصم ليوأتي اهدعب امو ةرمضملا «نأ» و . بارعالا نم اه لحم ال ةرمضملا

 مدع نكنم نكيل : ريدقتلا . قباسلا مالكلا نم عزتنم ردصم ىلع فوطعم

 . يذلا عمط مدعف لوقلاب عوضخ

 . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص ةيمسالا ةلمجلا : ضرم هبلق ف ©:

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاملاو مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هبلق يف

 ةبير هبلق يف : ىنعمب ةمضلاب عوفرم رخؤم ًأادتبم : ضرم . ةفابضالاب

 ٠ روجعفو .

 © ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : نلق . ةفطاع واولا : نلقو

  1لعاف عفر ل يف لصتم ريمض نونلاو .

 لوقملا يا «نلق» لوعفم دسم دس  قلطم لوعفم  ردصم : ًافورغم ًالوق »©

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًالوقل  تعن - ةفص : ًافورعم . - لوقلل

 . ةحتفلا

 22 در دي ا

 مل ولولا كي 2 0 نذرإ

11011111111 
 7 10 2 فرعا

 نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم رما لعفف : نرق . ةفطاع واولا : نرقو ©
 . نثكما يا ٠ لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض نونلاو ةوسنلا
 ىلوالا ءارلا تفذحف نررقأو رقي رق نم وا . نررقتسا : هلصاو

 تابطاخملا نون نم ةفوذحم لاحب وا نرقب قلعتم رورجبو راج : نكتويب يف ©
 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . نكتويب يف تانئاك نثكماو : ريدقتب
 نم اهل لحم ال ثانالا عمج ةمالع نونلاو ةفاضالاب رج لحم يف - تابطاخملا
 . بارعالا
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 'عراضم لعف : نجربت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاعاواولا : نجريق الو ©

 :ةوسنلا نون نونلاو الب مزج لح يف ةوسنلا نونب هلاصتال.نوكسلا ىلع ينبص
 ,: هلصاو . لغاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لضصتم نيمض - ثانالا

 . نكتنيز نيدبت الو : ىنعمب . ءابلاب نيءاتلا ىدحبا تمغداف . نجربتت

 :هبصن ةمالعو بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ىلوالا ةيلهاجلا جربت ©
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةيلهاجلا . فاضم وهو ةحتفلا
 ”اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم ةيلهاجلل - تعن -::ةفصض : ىلوالا . ةرسكلا

 اهل لاقي ىتلا ةميدقلا ةيلهاجلا : اهب دارملا . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا
 هيلا فاضملا فذحف ىلوالا ةيلهاجلا ءاسن جربت : ريدقتلا : ءالهجلا ةيلهاجلا
 . «ةيلهاجلا» يا هماقم يناثلا هيلا فاضملا ميقاو «ءاسن» لوالا

 :١ ةالصلا .. اهبارعا برعتو «نرق١ ىلع واولاب ةفروطعم : ةالصلا نمقأو ©

 . ةالصلا نيدأ يا . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 'نمقاو» بارعا نابرعت ناتلمجلا : هلوسرو هللا نعطاو ةاكزلا نبتآو ©
 نعطأب بوصنم ةلالجلا ظفل ىلع واولاب فوطعم : هلوسرو . «ةالصلا
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهملاو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ! :هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ديري . ةفوفكمو ةفاك : هللا ديرب امذإ ©

 . ىنغمي ًالوصوم امسا ؛ام» نوكت نا زوجيو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف
 .ديريا ةيلعفلا ةلمجلاو . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع اينبم «يذلا»

 ! لوضوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص هللا
 . هللا هديري يذلا نا : ريدقتلا . هب لوعفم هنال بصن لحم يف فوذمم

 يف اما . ؛نا» ربخ عفر لحم يف «سجرلا مكنع بهذيلا' نم لوؤملا ردصملاو

 , بصن لحم :يف روكذملا لوؤملا ردصملا نوكيف ةفوفكمو ةفاك :«((نا» بارعا ةلاح

 : . حصا بارعالا نم لوالا هجولاو «ديري» لعفلل هب ًالوعفم

 ةمالعو ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : بهذي .| ةدئاز ماللا : بهذيل ©

 . وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن
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 عمج ةمالع ميملاو «بهذي» لعفلاب قلعتم رورجمو راج : سجرلا مكنع ©

 : ىثعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : سجرلا . روكذلا

 . امل لحم ال ةرمضملا «نا» ةلص «سجرلا مكنع بهذي#» ةلمحو 8 سندلا

 . تيبلا لها اي : ريدقتلا . ةفوذحم ءادن ةادأب برصنم ىدانم : تيبلا لهأ ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : تيبلا . فاضم وهو
 تيب : هب دوصقملاو . تيبلا لها ينعا يا حدملا ىلع ًابوصنم نوكي نا زوجيو

 .. ةوبنلا

 ريمض فاكلاو اهارعا برعتو «بهذي# ىلع واولاب ةفوطعم : مكرهطيو ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  دكؤم ردصم  قلطم لوعفم : ًاريهطت ©

 2 لا يس تلال را ست راك طا شو امو سبور |
 نكس نإ دم وره نيا نر كووبو يام فدو 4 ١

 7 يو سم

0 
 © ايامي .

 ريمض نونلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : نركذا . ةفطاع راولا : نركذاو ©

 . لعاف عفر لحم يف  ةوسنلا نون - لصتم

 : ىلتي . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ىلتي ام ©

 بئانو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف

 ال لوصوملا ةلص «ىلتي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا

 . بارعالا نم اه لمم

 ام يا . ثانالا عمج ةمالع نونلاو ىلتيب قلعتم رورجمو راج : نكتويب نه

 . نكتويب يف أرقي
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 تايآ نم هنزك ةلاح : ريدقتلا . ينايب فرح «نما و مهبم هنال «ام) لوصوملا
 ' ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالعلا ظفيل هللا .. ةمكحلاو هللا

 | ةرورجم «تايآلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةمكحملاو.٠ ةرببكلا رجلا ةمالعو

 . ييرطملو ةيارا ةميركل ياا ف تيرم : اريبخ ًافيطل ناك هللا نأ ©

 لاو هس 3 دو و ١

 تنم لولا ملا يرن 5
 تيب كاك و و نقر صو كيف كيف نيننقأ و

 2200 0 أذ 2 32

 قرصا وَنةْرَصْلاَ ل و ِثرِيَمصلاَو

 ً 0 2 0 و يي 7

 ' نيتناقلاو تانئمؤملاو نينمؤملاو تاملسملاو نيملسملا نا ©
 1 نيرياصلاو تاقداصلاو نيقداضلاو تاتنئاقلاو 1

 . نيقدضصضتقملاو تاعشاخلاو نيعشاخلاو تارياصلاو
 ' فرج : نيظفاحلاو تامئاصلاو نيمئاصلاو تاقدصتملاو

 , هبصن ةمالعو :بوصنم «نإ) مسا :نيملسملا . لعفلاب هبشم.ديكوتو بصن
 , «نيملسملا» ىلع واولاب ةفوطعم : تايلسملاو . ماس ركذم عمج هنال ءايلا
 أ . ماس ثتؤم عمج اهنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم
 : وا « دناغي ال يذلا داقنملا برحلا دعب ملسلا يف لخادلا وه (ملسملا» و

 ؛ ءامسالاو ؛ هللا ىلا ههجو ملسا نم هيلع لكونتملا « هللا ىلا هرما ضوفملا
 : اهنال ةفوظعملا ءامسالا تالص تفذحو . فطعلا تاواوب تافوطعم امهدعب
 ' نينمؤملاو ع هلل نيداقتملا نا : يه رسفملا فحصملا اهركذ امك اهيناعمو ةنولعم
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 « لمعلاو لوقلا يف نيقداصلاو « هتعاط ىلع نيبظاوملاو « نايالا قخ هب
 نيمئاصلاو نيقدصتملاو « نيعضاوتملا نيعشانخلاو « يصاعملا نع نيرباصلاو
 هذهل تاعماجلاو نيعماجلا نأ يأ ءاسنو ًالاجر ًاريثك هللا نيركاذلاو نيففعتملاو
 . تاعاطلا

 لرعفم : تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلاو تاظفاحلاو مهجورف ©
 ريمض («مه» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نيظفاحلا» لعافلا مسال هب ا

 لدي رهاظلا نأل «تاظفاحلا» لوعفم فذحو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 يأ «تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلاو» كلذكو . اهتاظفاحلا : ريدقتلاو هيلع

 بوصنم «نيركاذلا» لعافلا مسال هب لوعفم «هللا» ةلالجلا ظفلو «هتاركاذلا»و

 : ىنعمب  ردصملا  قلطملا لوعفملا نع ةبئان ةفص : ًاريثك . ةحتفلاب ميظعتلل

 . ًاريثك ًاركذ هللا نيركاذلا

 ضام لعف : دعأ . «نا» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهل هللا دعأ ©

 : مهل . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم

 رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه) و رج فرح ماللا
 . مهل هللا أيه : ىنعمب دعأب قلعتم

 . ةحبفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاميظع ًارجأو ةرفغم ©

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «ةرفغم» ىلع واولاب ةفوطعم : ًارجأو

 نم ةرفغم : ىنعمب ًاضيأ ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًارجأل - تعن  ةفص : (يظع
 . (يظع ًاباوثو هناحبس' هندل

 مك نون ارش اورو ها اوصَق ادة النون آَمَو 3+
 4 اًيِيكاكَص هر و دقق اورو ةئاصعا 0 ا

 لعف : ناك : اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفاتعتسا والا: نِمّومل ناك امو ©

 راج : نمؤمل . ًامات ًالعف نوكي نا زوجيو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام
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 نم .ةأرما الو لجرل حص امو ىنعمب . .مدقملا «ناك» ٌربْخب قلعنتم رورجمو
 ٍ : : . نيئمؤملا

 أ ىلغ ةفوطعم : ةنمؤم . يفنلا ديكأتل ةذئاز : ال . ةفطاعع واولا : ةنمؤم الو © .
 000 . نول ناك اما هاما برت نعؤ

 ' نملضتم نوكسلا ىلع ينبم نامزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذ :٠ هللا ىضق اذا ه
 باوج يق هباوج فذحو . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم

 هنالا هل لحم ال هباوجو هطرش عم فرظلاو . هيلع لدي هليق ام نال طرشلا

 , حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ىضق .' اهربخو (ناك» مسا نيب ضارتعا
 .ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . رذعتلل فلالا ىلع ردقملا
 . بفرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف : اهذعب امو «هللا ىضق» ةلمجو

 .ةاقاو ةمسقلاب يفرم ةلالدجلا ظفل ىلع والاب فرطعم : ًارما هلوسرو ©

 هب لوعفم : ارم ١ . هللا لوسر يا ةفاضالاب رج لحن يف لصتم ريمض

 0 . رومالا نم ًازما يا . ةحتفلا هبضن ةمالعو بوصنم

 ' لعف : نكي . بصان يردصم فرح : نا: ةريخلا مهل .نوكي نا«
 ١و رج فزح ماللا : محل . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم صقان عراضم ْ

 | ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهل)
 . لعفلا ركذ دقو . ةمنلاب يفرم «نوكيا مسا : ةريخلا :: مدقملا ؛نوكيلا

 مهل نوكيا ةلمجو . رايتخالا : ىنعمب «ةريخلا» نال وا هّمسأ نع لصف هنال

 اهدعب امو: 4نا» و . بارعالا نم اهل لحم ال «ناك» مس | عفر لحم يف «ةريخلا

 ْ . ةمات تدع اذا اهلعاف:وا «ناك؛ مسا عفر لخم يف ردصم ليوأتب

 , رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و . ةريخلاب قلعتم.رورجمو راج : مهرما نم ©
 . مهقح نم لب . اوءاش ام مهزما نم اوراتخي نأ حض ام : ىنعمب .. ةفاضالاب
 ' ريمضلا ءاج دقو . مهل هرايتخخال ًارلت مهرايتخاو هيأرل ًاعبت مهيأ اولعجي نا
 تحت اعقو اينال ظفللا ال ىنعما ىلع عجار هنال ةمهرسا» و ؟مملا يف ًاعمج

 ' . ةنمؤمو نمؤم لك اعف يفتلا

 -75هم



 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتتسا واولا : صعب نمو ©

 . «نم» ربخ عفر لح يف هبارجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . ًأدتبم عفر لحم
 هرخآ فذح همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لحف : صعي

 «صعي# ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمصض لعافلاو  ةلعلا فرح
 . بارعالا نم امل لحم ال «نم» لوصوملا ةلص اهدعب امو

 واولاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : هلوسرو هللا ©

 ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو «صعي» لعفلاب بوصنم : هلوسرو . ةفطاع

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 مزج لح يف ءافلاب نرتقم دقب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : لض دقف ©
 لعف ؛ لض . قيقحت فرح : دق . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا . نمب

 . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 ةفص : ًانيبم . ةحتفلاب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : ًانيبم ًالالض «
 . ةحتفلاب ةبوصنم ًالالضل - تعن -

 َكَيَوَرَد لَ كرا َوفاو عت َعلْرقَْو ”0
 6 ا هت ل و رو الث اا م دكر

 ا د ا ل ا هل م تا 5 2

 عدوكم تاهكاتجتر الواي يس كفك
 رس 2 هورس < اس و 1ر2 ورسم 597م

 مالا ناو أر طو نهم اوصف اذإ م هِياَيِيدأ حوذأ ف حدو

 © مسيار

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا . ةيفانئتسا واولا : لوقت ذاو ©
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف لوقت «ركذا» و . هريدقت رمضم لعفل هب لوعفم

 امو لوقت» ةيلعفلا ةلمجلاو . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
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 ١ . ذا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «اهدعب
 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . رج فرح ماللا : يذلل ©

 ْ .' لوقتب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب
 ! . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : هيلع هللا معنأ ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا . حتفلا ىلع ينبم' ضام لعف : معنأ

 , وه يذلا مالسالاب هيلع معنا : ىنعمب ٠ معنأب قلعتم رورجمو راج : هيلع

 ْ . معنلا لجا

 . ال لحم ال لوصوملا ةلص ىلع وارلاب ةفرطعم ةلمحلا : هدلع تمعناو ©

 ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تمعنا

 : رورجو راج : هيلع . لعاف عفر لحم يف - بطاخملا ريمبض - لصتم ريمسمت
 ديز :: دوصقملاو . هيف هللا كقفو اب هيلع ثمعنا : ىنعمب . تمعنأب قلعتم

 0 . قتعلاب هيلع تمعنا يا ةئراح نب

 . . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لح يف ةلمجلا : كجوز كيلع كسمأ ©
 اريد ايوجو هيف راتسم ريمض لعاقلاو نوكسلا ىلع ينم رما لعف : كسما

 ' بوصنم هب لوعفم : كجوز . كسمأب قلعتم رورجيو راج : كيلع .
 رج لحم يف - بطاخملا ريمض - لصتم يمض فاكلاو فا بسن ال

 ْ . كجوزب ظفتحا : ىنعمب ةفاضالاب |

 فرج - هرخآ فذح ىلع ىنبم رما لعف : قتا . ةفطاع واولا : هللا قتاو ©
 : ةلالجلا ظفل هللا . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريم لعافلاو ب ةلعلا
 ْ . ةحنتفلا بصتلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم

 ١ : ىثعمب لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح واولا : كسفن قف ىفختو ©

 !. اهكسمي ال نا ةدارا كسفن يف ايف كجوز كيلغ كسمأ ديزل لوقت
 : يفخت . هقالخ ءافخاو كسما كلوق نيب عمجت ذإو ىنعمب ةفطاع نوكت

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 ريمض فاكلاو يفختب قلعتم رورجيو راج : كسفن يف . تنا هريدقت ًابوجو

 كا



 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم

بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: هيديم هللا ام ©:
 لوعفم 

 أدتبملا ربخ : هيدبم . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . هب

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لقفل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ةيمسالا ةلمجلاو . هلوعفم ىلا فاضم لعاف مسا ؛هيدبم» ةملكو . ةفاضالاب

 . هنيبمو هرهظم : ىنعمب بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «هيدبم هللا»

 ةمضلا لعفلا عفر ةمالعو «يفختو» بارعا برعت : ساثلا ىشختو ©

 هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : سائلا . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا

 . سانلا ةلاق ًايشاخ يفختو : ىنعمب . ةحتفلا

 ًاقيقحو سانلا ةلاق ًايشاخ يفختو : ريدقتب ةفطاع وا ةيلاح واولا : قحأ هللاو © :

 كسما كلوق نيب عمجت ذاو : ىنعمب ةفطاع وا . هللا ىشخت نأب كلذ يف

 ادتبم : ةلالحلا ظفل هللا . ءهاشخت نا قحا هللاو سانلا ةيشخو هفالخ ءافخإو

 هنال نوني لو ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : قحا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 ٠ لعفلا نزوبو - لعفأ - نزوب فرصلا نم عونمت

 نأب بوصنم عراضم لعف : ىشخت . بصنو ةيردصم فرح : هاشخت نا©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحعفلا هبصن ةمالعو

 ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . تنا هريدقت ًابوجو

 اهدعب امو «نا» و . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «هاشخت»

 هاشخت نأب قحا هللاو : ىنعمب . ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب

 . ةيشخلاب يا

 «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : امل . ةيفانثتسا ءافلا : ديز ىضق املف © 1

 . باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 لعاف : ديز . رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ىضام لعف : ىنضق

 . ةفاضالاب رج لحم يف ؛ديز ىضق» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم

 لوعفم : ًارطو . «ًارطو» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجتو راج : ًارطو اهنم ©

 ل ا51-



 قارفأ رثآو هسفن يف ةجاح ديز: ىضق نيحف : ىنعمب . ةحستفلاب بوصنم هب
 ش ش ْ . هتجوز

 ' . بارعالا نم اه لح ال مزاج ريغ طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : اهكانجوز ©
 ؛ :قئعمب .:ناث هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : جوز
 1 . ةبئاغلا ريمض يناثلا ريمضلا لصوأف اهايإ كانجوز

 ال بصنو ةيردصم فرح : يك . رج فرح ماللا : نوكي ال يكل ©
 ' هبطن ةمالعو يكب بوصنم صقان عراضم لعف : نوكي ؛ امل لمع ال ةيفان
 ! (يك» و . اهل لحم ال ؛يك» ةلص ؛اهدعب امو نوكي ال ةلمجو . ةحتفلا

 وورتجلاو راو . اللب رج لع يف ردصم ليوأت اهدعب اسو ةيردصلال
 00 . انجوزب .قلعتم

 ' رج ةمالعو .نوكيل مدقم ربخب قلعتم زرورجيو راج : جرح نيثمّؤملا ىلع ©
 .ذرقملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا
 . قيضا: ىنعمب ٠ ةمضلاب عوفرم «ن نا مسا : جرخ

 ' فاضم : ءايعدا. . جرحل ةفضب قلعتم رورجمو راج: مهئايعدا جاوزأ يف ©
 , نينئاغلا ريمض (مه)١ و فاضم وهوة ةرسكلا هرج ةمالعو:ةفاضالاب رورجم هيلا
 . تاقلطمب جوزتلا يف نونؤلا قياضتي 1 ىتح ىنعمب ٠ .ةفاضالاب رج لحم يف

 ْ ليدل ضخ نكس لع يبس الا م ليقتسي ل فو .اوضق اذا ©

 ْ دار هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال والا فلالا ىلع ارذععلل ردقملا مضلا
 . ةلجو .'ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا
 : . هائعم مدقتل طرشلا باوج فذحو ةفاضالاب رج لحم يف "اوضق»

 ..نمب رج لحب يف تابئاغلا ريمض «نه» و . رج فرح : ًارطو نهنم ©
 هْب لوعفم : ةجاح يا «ًارطو# و . «ًارطو» نم لاحب قلعتم رورجملاو راججلاو
 ش . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 داما



 ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانئتسا واولا : الوعفم هللا رما ناكو ©

 ظفل هللا . فاضم وهو ةمضلاب عوفرم « ناك » مسا : رما . حتفلا ىلع

 بوصنم «ناك» ريخ : ًالوعفم .ةحتفلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 . ةخئتفلاب

 ني 1 1016 ْ
 دافوس هم مأ هياصف اف د اك 08
 © اوقَكدَك 00

 ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ا لمع ال ةيفان : يبنلا ىلع ناك ام ©

 . مدقملا «ناك» ربخب قلعتم رورجبو راج : يبنلا ىلع . حتفلا

 اظفل رورجم مسا : جرح . يفنلا ديكوتل دئاز رج فرح نم : جرح نم ©
 . قيض : ىنعمب «ناك» مسا هنال الح عوفرم

 ضام لعف : ضرف . جرخل ةفصب قلعتم رورجملاو راجلاو . يفب رج لحم يف
 : هل . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . حتفلا ىلع ينبم

 امل لحم ال لوصوملا ةلص «هل هللا ضرف# ةلمجو . ضرفب قلعتم رورجمو راج

 نم طقاس وا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم

 . هب لوعفم هلال «ضرف» لعفب لحملا بوصنم ىنعملا يف تباث ظفللا

 . هبجوا يا . هل هللا هضرف اميف :ريدقتلا

 يبنلا ىلع ناك ام» ىلاعت هلوقل دكؤم  ردصم  قلطم لوعفم : هللا ةخنس ©
 ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ةنس كلذ هللا نس : ريدقتب جرح

 . ةيكاب ميظعتلا ورج يلا فاضم : ةلالجلا

 . . نس ردقملا لعفلاب قلعتم رورجملاو راجلاو . يفب

 را



 ' . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمدجلا : لبق نم اولخ ©
 , | فلالا لغ رذعتلل زدقملا مضلا وا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اولح
 لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتالو نيتكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا
 | فرح : نم . ةفوذحملا فلالا ىلع ةلاد ةحتفلاو . ةقرانف فلالاو لعاف عفر
 ٠ . نمب رج لحم يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع يتبم مسا : لبق . رج
 ' . ءايبنالا نم اوقبس وا اوضم نيذلا ءايبنالا نم اولخ نيذلا يف : ىنعمب
 . «نيذلا» نم ةفوذحم لاحب وا اولخب قلعتم «لبق نم» رورجملاو راجلاو

 . . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا: ًارودقم ًاردق هللا رما ناكو ©
 . اهل ًاديكوت نوكت وا ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم ًاردقل - تعن ةفص :ًاروذقم
 . ًاتوتبم (كحو ًايضقم ايضقم ءاضق : ىنعملا

 ١ ق 1و ولسا 217
 فز اياك

 اق يف يبالل فصرلا لع رج لع ف عينا لع ينم وصوم سا : نخل ©
 : اهنم ًالدب نوكت وا نيضاملا ءايبنالا : ىنعملا نال «لبق نم, اولخ نيذلا)
 لع بصن لع يفوا «نيدلا مهل هريدشت فوذع أدب بخ عفر لمع يف
 : | . نوغلبي .نيذلا ينعا ىلع وأ حدملا

 ' نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : هللا تالاسر نوفليي ©
 ١ لضتم يمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوغلبي . بارعالا
 ةرسكلا هبنصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تالاسر.. لعاف عقر لحم يف

 ا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هئال ةحتفلا نم ًالدب

 . ةلصلا تفذحو ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجب هيلا

 . دايعلا ىلا اوغلبي

 ريخبض ءاهلاو اهبارعا برعتو «نوخلبي» ىلع واولاب ةفاطعم : هنوشخيو ©
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 : نوشخي . ال لمعال ةيفان : ال . ةفطاع وارلا : ًادحا نوشخي الو ©
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًادحا . تبرعا

 ميظعتلل بوصنم الاب ىتثتسم : ةلالجلا ظفل هللا . ءانسا ةادا : الا: هللا الإ ©

 ًالدب ةلالحجلا ظفلو امل لمع ال رصح ةادا 4الإ» نوكت وا ةحتفلا هبصن ةمالغعو

 . هريغ نوفاخي ال يا هادحا» نم

 هللا ىفكو : ىنعمب . ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ًابيسح هللاب ىفكو ©

 . فواخملل ًايفاك وا ةريبكلاو ةريغصلا ىلع ًابساحم ش

: 5 

 لس لا 16 و2 5 هس

 َنصيبلام او لوسَر ل: 00 2
 2 ير

5:0 

 نضام لعق : ناك اه لمع ال ةيفا : ام: دحا ايأ دمحم ناك ام ©

 اهريخ : . ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : دمحم . حتفلا ىلع ينبم صقان

 هيلا فاضم : دحا . فاضم وهو ةسمخلا ءامسالا نم هنال فلالاب بوصنم

 . ةرسكلاب رورجم

 هنوك ةلاح : ريدقتلا . ابأل - تعن  ةفصب قلعتم رورجمو راج : مكلاجر نم © ْ

 يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو مكلاجر نم

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم

 ال كاردتسا فرح ةلمهم ةففخغ : نكل . ةفطاع واولا : هللا لوسر نكلو ©

 ةمالعو بوصنم «ابأل بارعا برعي : لوسر . ةفطاعلا واولا دوجوب ةفطاع

 عجري |ميف هتما وبا لوسر لكو . هللا لوسر ناك نكلو يا . ةحتفلا هبصن

 ءابآلا نيب ةتباثلا ماكحالا رئاس يف ال مهيلع هل ميظعتلاو ريقوتلا بوجو ىلا

 رجلا ةمالعو ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . ءانبالاو

 1 .ةرسكلا
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 ١ و ىنعمب اهبارعا برعتو هللا لوسر» ىلع واولاب ةفوطعلم : نييينلا متاخو ©
 : نونو 9 ركذم عمج هنال ءايلا «نييبنلا» رج ةمالعو نييبنلا متاح ناك نكلو

 ْش . درفملا يف.ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع
 . اصقان ضضام لمف : ناك . ةيفاننتسا وارلا : اًميلع ءيش لكب هللا ناكو ©

 ' : لكب ٠ .ةمسقلاب ميظعتلل فرم اهمسا : ةلالخا ظفل هللا . عتفلا لع ينم
 ' ةفابضالاب رورحجم هيلا فاضم : ءئش . «ناك١ .ربخب قلعتم رورجتو راج
 : . ةحتفلاب بوصنم هناك بخ ١ : (يلع .. ,ةرسكلا هرج ةمالعو
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 ١ رك 52 ارح 1 مي ©
 وأ. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبض ىدانم : يأ . ءادن.ةادا : نيذلا اهيا اي ©

 ! .يال نايب فطع حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . هيبنتلل ةدئاز «اه»
 ْ . بارعالا نم احل لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 ١ لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اونمآ ©
 / . ةقراف فلإلاو لعاف 3 لح يف

 ! ظل هللا . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا
 ٍْ . ةجتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا

 .. ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم - دكؤم ردصم قلطم لوعفم : ًاريثك ًاركذ ©

 . اهلثم ةبوصنم ًاركذل - تعن ةفص : ًاريثك

 كيفك 1

 1 ريمض ءاهلاو اهبارعا برعتو هللا 0 هوحيسو ©
 0 . هوهزنو هللا ركذ نم اورثكا : ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف لصتم

 خيبستلا نال تاقوألا لك يف ةوححيسو هللا اوركذا : ىنعمب ًاليصأو ةركب ©

 ل711



 ةالصلا لضفل اهتاقوا عيمج يف ةالصلا امه : ًاليصاو ةركبو ركذلا ةلج نم

 . هرخأو راهنلا لوا امه وا . نيءاشعلاو رجفلا ةالص امه وا اهريغ ىلع

 هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم هوحبسب قلعتم نامز فرظ : ةركب

 . اهبارعا برعتو «ةركب» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاليصأو . ةحتفلا

 112 0 7-20 م لإ ظ
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 ينبم لوصوم مسا : يذلا . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : يذلا وه ©

 . اوهل ريخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ا

 . بارعالا نم اهل لحن ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : مكيلع . يلصي ©

 ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يلصي ش

 ميملاو ِلصيب قلعتم رورجمو راج : مكيلع . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم

 ريخلا ىلا وعدي ثيح فأرتيو مكيلع محرتي : ىنعمب روكذلا عمج ةمالع

 . ةعاطلاو ةالصلا ىلع رفوتلاو ركذلا راثكإب مكرمأيو ْ

 هلبق ام هرسفي رمضم لعفل لعاف : هتكتالم . ةفطاع واولا : هتكئالمو ©

 ريمض ءاحلاو ةمضلا هعفر ةمالعو عوفرم هتكئتالم مكل وعدتو : ىنعمب

 . ةكئالملا ةالص ىنعم لوح ءاملعلا فلتخا دقو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 ياجتسم مهنوكل اولعج نينمؤملا ىلع لص مهللا مطرق يه : يرشغزلا لاق

 هللا نم ةالصلا لعج يذلا تقولا يفو . ةفأرلاو ةمحرلا نولعاف مهنأك ةوعدلا

 ءاعدلا ىلع اهلمح هريغ ناف ةمحرلا ىلع اهلمح هنال ًازاجم ةكئالملا نمو ةقيقح

 . ملعا هللاو ٠ ًازاجم هناحبس هللا نمو ةقيقح ةكئالملا نم اهلعجو ٍْ

 عراضم لعف : مكجرخي . رج فرح يهو ليلعتلا مال ماللا : مكجرخبل ©

 رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 لع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًانوج هيف

 -15الا



 ' «مكجرخي» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا
 اهالت امو ةرمضملا «نا» و . بارعالا نم اهل لحم ال.ةرمضملا «نأ» ةلص

 ْ . يلصيب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج :لحم يف ردصم ليوأتب
 لوإلا . مكجرخيب ناقلعتم نارورجو ناراج : روذلا ىلا تاملظلا نم ©

 ' ةيصعملا تالظ نم : ىنعمب ةياغلا ءاهتنال «ىلا» ناثلاو '. ةياغلا ءادتبال «نم»

 ْ . ةعاطلا رون ىلآ
 ٍ صقان ضضام لعف : ناك . ةيفانئتسا واولا : اًميحر نينمّؤملاب ناكو«©

 راج : نينمؤملاب ٠ وه هريدقت ًازاوج رثتسم ريمض اهمنساو حتفلا ىلع ينبم
 ٠ نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو اهربخب قلعتم رورجتو
 : بوصنم «ناكا ريخ : (يبحر . درفملا يف ةكرتحلاو نيونخلا نم ضوع
 . ةحتفلاب

 © ابيك انج 1 لسمو وه 5

 ةفانضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم أدتنبم : مهتيحت ©

 نا نا زوجت . مالسب هئاقل موي نويحي يا لوعفمأملا ىلا فيضا ردصم وهو

 ليقو ٠ مهيرشن دنع مه ةكئاللا مالس ليقو ةنجلاب ميهاشبو مهيلع هعم

 . ةنخلا مهوخد دنع

 ةيفرظلا ىلع بوصنم - نامز فرظ هيف لوعفم : .مالس هنوقلي موي ©
 توبثب عوفرم عراضم لعف : ةنوقلي ٠ نويحيب قلعتم ةختفلا هبصن ةمالعو

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 .. هئاقل موي يا ٠ ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ ::مالس . هب لوعفم بصن

 . ةفاضالاب رج لحم يف «ةنوقلي# ةيلعفلا ةلمجلاو

 لمافلاب علا لع ينم لشع لشا ١ دعأ . ةيفانثكتسا واولا : مهل دعأو ©
 ريمض «مه) و رج فرح ماللا : مط .٠ وه هريدقت وج هيف رتتسم ريمسف
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 . دعأب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا

 ةفص : (يرك . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاميرك ًارجأ ©
 . ةنجلا مهل أيه يا . اهلثم ةبوصنم ًارجال - تعت

 بصن لح يف مضلا ىلع ينبم درفم ىدانم : يأ . ءادن ةادا : يبذلا اهيأ اي ©
 ةفص نوكت نا زوجي وا يأل نايب فطع : يبنلا . هيبنتلل ةدئاز « اه» و

 ظفل ىلع ةمضلاب ةعوفرم ةملكلاو ةقتشم ةملكلا تربتغا اذا يأل  ًامعن -

 . اهلحم وا اهعقوم ىلع ال «يأ»

 ريمض ةمغدملا « ان ١ و لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : كانلسرأ انإ ©

 صضام لعف : لسرا . « نإ ١ مسا بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لضتم

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم

 . «نا» ريخ عفر لحم يف «كانلسرا» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم

 اهبصن ةمالعو ةبوصنم ةردقم لاح : ًادهاش : ًاريذنو ًارشيمو ًادهاش «
 نابرعتو «ادهاش» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : ًاريذنو ًارشبمو . ةحتفلا

 ارذنمو ضايرلاب مهايا ارشبم . ةمايقلا موي كتما ىلع ادهاش : ىنعمب اهبارعا |

 . اونواهت اذا منهج نم مهايا ًافوخم يا '

 ١ اياب عدا يلَو ©
 .٠ هللا ىلا . اهبارعا برعتو «ًادهاش# ىلع واولاب ةفوطعم : هللا ىلا ًايعادو :

 ًايعادب قلعتم ميظعتلل رورجمو زاج .

 . ةفاضالاب رج لح يف لصتم ريمض ءاه او ًايعادب قلعتم رورجبو راج : هنذإب ©

 . ةلاسرلا رشنل هرمأب ًايعاد يأ
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 يقلع ريش لع فسم: . ةفطاع : اواولا : ًارينم ًاجارسو ©
 : ةفص ل هل ةمالعو ةيوصنم ؛ كاتلسيأ يف - فاكلا

 . يشي حابصم يريم جات : نسي : اهلثم ةبوصنم ًاجارسل - تعن -
 ' رسقأ اذا ٠ ًيلاتو ًارشبم كانلسرا يا . ارينم اجارس ايلاتو وا . هئوضب رانتسي

 . ًارونم ًاباتك يا ًاجارس 3 يا ميركلا آراب ريثملا جارسلا

 © ايكوم 07 نو و

 رب . رشي : كل انلقو كانلسرا ريدقت لع ةفطاع وارلا : نينمؤملا رشبو ©
 لعاقلاو نيثكاسلا ٠ ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا نوكبلا ىلع ينبم رما لعف
 ؛ ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نينمؤملا ٠ تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 ! يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضرع نونلاو ..ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن
 : 00 .'درفملا

 ' ديكوتو بصن فرح : نأ . ةيببسلا ءابلا يهو رج.فرح ءابلا : مهل نآي ©
 رج لحم يف نيئاغلا ريمض «مها و رج فرح ماللا : مهل . لعفلاب هبشم
 ! نم.اهربخ يف امو ناو . مدقملا «نا» ربخب قلعت رورنجملاو راجملاو . .ماللاب
 فحف مهل نا ببسب يأ . ءابلاب رج لح يف ردصم ليوأتب اهبخو اهمسا

 0 . هماقم لوؤملا ردصملا ميقا (ببس# رورجملا

 00 اهمسا نم لاحب وا «نأ» مساب قلعتم ميظعتلل رورجتو راج : هللا نم ©

 ! .:هيلع ةمدقم ةفص هنال

 - ةفص : ًاريبك ٠ ةحعقلا هبصن ةمالعو برصنم هذا" مسا : ًاريبك ًالضف ©

 ىلع (يظع ًالضف مهل نا : ىلعمب ٠ ةحتفلاب اهلثم ةبؤصنم ًالضفل تعن

 . ديجملا هباتك نم مهعم اب ممالا عيمج

 لااله



 اكو العز كو كبد مد يوي لو ٠

 «© الكرب
 الب موزجم عراضم لعف : عطت . ةمزاج ةيهان : ال . ةفطاع واولا : عطق الو ©

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح هرخآ نوكس همزج ةمالعو

 0 تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نيقفاثملاو نيرفاكلا ©

 ةفوطعم : نيقفانملاو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نرنلاو ماس ركذم

 . اهبارعا برعتو «نيرفاكلا» ىلع.واولاب

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : عد . ةفطاع واولا : مهاذأ عدو ©

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ىذا . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن

 لمتحي «مه» و . مهءاذيا بنجت وا كايا مهءاذيا كرتاو يا . ةفاضالاب

 مهرهاظب ذو لتق وا ررضب مهيذؤت نا عدو : ىنعمب لوعفملاو لغافلا

 ىتح هيلع مهزاجت الو هب كنوذؤي ام عدو وا « مهنطاب يف هللا ىلع مهباسحو

 . رمؤت

 : هللا ىلع . اهبارعا برعتو «عد» ىلع واولاب ةفوطعم : هللا ىلع لكوتو ©

 ٠ لكوتب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج

 دليكو هللا ىفكو يا . ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ًاليكو هللاب ىفكو ©

 . ءاشي ايك كلذب فرصتي

 بك؟الاآد



 أقر ميسو 1 اوما
 2 ا 7 د دعنمرهلع مكلف رمت

 © كيم

 لخم يف مضلا ىلع ينبم درفم ىدانم : يأ . ءادن ةادا,: اي: نيذلا اهيأ اي ©
 : نايب فظع حتفلا ىلع ينبم لوصرم مسا : نيذلا . هيبنتلل «اه» و . بصن
 ! 2 . بارعألا نم اهل لحم ال هتلص هدعب ةلمجلاو . ًاضيا بصن لح يف يأل

 ْ لاطتم يمض واواو عيا داب هلاصتال مضلل لع ينجم لس لجت اونمآ ©
 . ةقراق فلإلاو لعاف عفر لحم يف

 1 هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقعسي اك فرظ : نا : تانمؤملا متحكن اذإ ©

 ْ ءالاو كزحتملا عقرلا ريمي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : متجوزت
 ّْ 0 ل نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض

 0 . ةلذا» فرظلا دعب اهعرقرل ةفاضالاب رج لحم يف

 راب ااا برست هتانولا معك ىلع ةفوطعم : مو م

 ” هب لوعلم بصن لع

 فرح : . نهومتقلطب قلعتم رورجمو. راج : نهوسمق نا ليق نم ©

 افلح يسن ةمالعب نأب نيصم عراضم لعق : اوس . بصنو ةيردصم

 ةلمجو ..تبرعا «نه» و . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 دالك



 ةيردصملا «نا» و . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «نأ» ةلص «نهوسمت»

 لبق نم يا نهسم : ريدقتلا . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم ليوأتي اهالت امو

 .٠ نهب لوخدلا

 يفنب قوبسم مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : ةدع نم نهيلع مكل امف ©

 : ام . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو بارعالا نم احل لحم ال ءافلاب نرتقم

 عمج ةمالع ميملاو مدقم ربخب قلعتم رورجيو راج : مكل . اه لمع ال ةيفان

 . للعب رج لحم يف تابئاغلا ريمض «نه»و رج فرح : ىلع . روكزلا

 : ةدع . يفنلا ديكأتل دئاز رج فرح : نم . ةدعب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . رخؤم أدتبم هنال الحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا

 رج لحم يفو لحما ىلع ةدعل  تعن  ةفص عفر لحم يف ةلمجلا : اهنودتعت
 توبثب عوفرم عراضم لعف يهو اهددع نوفوتست : ىنعملاو . ظفللا لع

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و لعاف عفر لع يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 رما لعف : اوعتم . «مكل ايف» ءاف نم لدب اهنال ةيببس ءافلا : نهوعتمف © :

 ريمض واولاو . ةسمخلا لاعقالا نم هعراضم نال نوئلا فذح ىلع ينبم

 لوعفم بصن لح يف تابئاغلا ريمض « نه ١ و . لعاف عفر لحم يف لصتم

 هب

 : ىنعملا . اهبارعا برعتو «نهوعتم» ىلع واولاب ةفرطعم : نهوحرسو ©

 ةمالعو بوصنم - ردصملا - قلطملا لوعفملا عضوم يف مسا : ًاليمج ًاحارس »

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاحارسل - تعنت - ةفص : ًاليح . ةحتفلا هبصن

 . نهيلع رارض ريغ نم يا ةنسلاب ًاقالط نهوقلطو يا . ةحتفلا

 دس 79/7”



 يسرا سر نب و سو هب رسم روز 5-4 227
 اما 22220017 ايي مه

 أ

0 
 0 ل

 . تبق نإ ةئم موس ءارمْأَو َكَحَم رماه لاَ أ ل كال 2 1 1 اسس
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 ٠ يووم كة ةكهكيتسل ا 000
 دو هيكل مهم اة ككمامو مج دف 5 اعوام ل

2 200 

 2 2028 كر 24

 / ةماخلا ةميركا آلا يف تيما : كل انللحأ انا يبنلا اهيأ اي ©

 1 . انللحأب قلعتم رورجمو رانج : كل . نيعبرالاو
 ' يمض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو.بوصنم هب لوعفم : يتاللا كجاوزأ ©

 ! :"اياللا , ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم
 تم ةفص بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «يتلا» هدرفم لوصوم مسا
 ْ ' . جاوزالل

 ' مقالا ريمي هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف: نهروجأ تيتآ ©

 ' :عفر لحم يف - بطاخملا ريمض - حتفلا ىلع ينبم لصتم ٌريمض ءاتلاو كرحتملا
 ىلا دئاعلاو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلض «تينتآا» ةلمجو  لعاف
 .'نهتيتآ .: ريدقتلا هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم يمض لوصوملا

 ريمض «نه» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : روجأ
 ! .نهروهم نهتيطعا : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف - :تابئاغلا ريمض - لصتم

 نؤكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع:واولا : كثدمي تكلم امو ©
 ءاتلاو حئفلا ىلع ينبم ضام لعف «تكلم» و انللحأب هب لوعفم بصن لحم يف

 ةمضلاب عوفرم لعاف : كنيمي . بارعالا نم امل لحم إل ةنكأسلا ثيثأتلا ءات

 ل4



 ةلمجو ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو
 دئاعلاو . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص : كدي يأ «كنيمي تكلم»

 . هي لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا -
 . كنيمي هتكلم امو : ريدقتلا

 تكلم ام» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : كيلع هللا ءافأ امم ©

 : ءافأ . نمب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ؛كنيمي
 : كيلع . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : هللا ٠ حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 هللا ءافا امم : ىنعمب (راجلا» ةلصلا تفذحو . ءافأب قلعتم رورجيو راج

 «كيلع هللا ءافا' ةلمجو . جارخلاو ةمينغلا يا برحلا يف يبسلا نم كيلع

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص

 كمع تانب كل انللحأو يا «كجاوزا» ىلع واولاب ةفيطعم : كمع تائذيو ©

 . ملاس ثنؤم عمج اهنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا اهبصن ةمالعو ةيوصنم

 فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :كمع

 رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو
 . ةفاضالاب

 تافوطعملا ءاسالا : كتالاخ تائيو كلاخ تانبو كتامع تانبو ©

 . «كمع تائبو» بارعا برعت فطعلا تاواوب

 ىلع ينبم ضام لعف : نرجاه . تبرعا : يتاللا : كعم نرجاه ىتاللا © :

 ينبم لصتم ريمض - ثانالا  ةوسنلا نونو . ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا 3

 فاضم وهو نرجاهب قلعتم ناكم فرظ : عم . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع
 ام كرحت عم هرخآ ةكرح ليلدب مسا وه ليقو . ةبحاصملاو عاتمجالا ىلع لدي

 فاكلاو حتفلا ىلع يثبم رج فرح وا فرظلا ىنعمب ب مسأ وه ليقو . هلبق

 يف وا ةفاضالاب رج لح يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض - لصتم ريمض

 ال لحم ال لوصوملا ةلص «كعم نرجاه» ةلمجو . «عم» رجلا فرحب رج لحم

 . بارعالا نم
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 ' ةمالعو انللحأب بوصنم هب لوعفم : ةأرما . ةفطاع وأولا : ةنمؤم ةأرماو ©
 ' اهْبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةأرمال - تعن  ةفص : ةنمؤم . ةحتفلا هبصن
 ' ْ . ةحصفلا

 ؛ لغف : تبهو . مناج طرش فرح : نإ: يبثلل اهسفن تبهو نا ©
 : هيفارتتسم ريمض لعافلاو نإب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام
 هب :لوعفم : سفن . اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو يه هريدقت ًازاوج
 ! لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 | طرشلا باوجو . تبغوب قلغتم رورجيو راج ::يبنلل . ةفاضالاب رج
 ' ام انللحأ وا هل لحتسف يبنلل اهسفن تبهو نا : ريدقتلا هانعم مدقتل فوذحم
 ْ ْ , هل

 لع ينجم ضام لعف : | . تاج طش فرح : نإ: يبذلا دارآ نإ ©

 ١ لوألا طرشلل دييقت طرشلا يا هثال هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو

 | كلاتبعو انا كل اهانللحأ : ريدقتب . يبنلل اهسفن اهتنبه لالخالا يف طرش
 تو . مثت هب امو ةبحلا لوبق يه هتدارا نال اهجوزتت نا ديرت تناو اهسفن

 نا يل ١ ىلاعت هلوق يف ةبيغلا ىلا - باطخلا  ةبطاخملا نم لوقلا لوح

 . .. كيلعو . . كل : ىلاعت هلوق يف ةبطاخملا ىلا هناحبس داع مث يبنلا

 ' رثأو' هب صخ امت هنأب  هفاشك يف يرشغزلا لاق امك  ناذيالا وه ببسلاو
 ةربنلا لجال هل ةمركت صاصتخالا نا ىلع ةلالدلل يبنلا ظفل ىلع هؤيجيو
 ١ . هتوبنل ةماركلا هقاقحتسال ريرقتو هل ميخفت هريركتو

 ١ بوصنم عراضم لعف : حكدتسي ٠ بصنو ةيردصم فرح : اهحكنتسي نأ ©

 ءاهاو . ره هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالسو نأب

 ةيردصملا «نا» و . بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا «ْنأ» ةلص ؛اهحكنتسيلا
 . «دارا» لعفلل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو

 للك



 - قلطم لوعفم  دكؤم ردصم : نيثمؤملا نود نم كل ةصلاخ ©

 . ةصلاخب قلعتم رورجمو راج : كل . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 نوكت وا ًاصولخ ىنعمب ةصلاخ كل انللحأ ام لالحا كل صلخ : ريدقتلا

 نم ةصلاخ ةأرملا هذه نوكت ةلاحلا هذه دئعو ةأرمال  ًاتعن  ةغص «ةصلاخ»

 نم ةفوذحم لاحب وا صلخب قلعتم رورجمو راج : نود نم . مهود

 عمج هنال ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نينمؤملا .«ةأرما»

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 .انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ملع . قيقحت فرح : انملع دق ©

 دق» نم ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةان»و
 . اه لحم ال ةيضارتعا ةلمج «مهنايا تكلم امو» ىلا «انملع

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: مهيلع انضرف ام © '

 لوصوملا ةلص «انضرف» ةلمجو . «انملع» بارعا برعت : انضرف . هب لوعفم

 لحملا بوصنم فوذحم ريمض - عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم اهل لحم ال

 ريمض («مه)» و . رج فرح :؛ ىلع . هانضرف ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنال

 ىلع انضرف يا . انضرفب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا
 . لاجرلا

 لوعفم نم ةفوذحم لاحب وا انضرفي قلعتم رورجتو راج : مهجاوزأ يف ©

 . مهماجوز يف انتاك يا ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مه» و «انضرف»

 نوكشلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةفطاع واولا : مهناميا تكلم امو ©
 . تبرعا : نايا تكلم . مهاهيأ تكلم ام يف انضرف ام يا يفب رج لح يف

 طورش نم مهتاقيقر يف ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و
 . دوقعلا

 ةيفاث : ال . بصنو ةيردصم فرح : يك . رج فرح ماللا : نوكي اليكل ©

 هبصن ةمالعو يكب بوصنم صقان عراضم لعف : نوكي . اه لمع ال
 . اه لحم ال ؛«يك» ةلص «نوكي ال» ةلمجو . ةحتفلا

 دلال



 : قيض يأ : جرح . مدقملا ؟نوكي# ربخب قلعتم رورجتو راج : جرح كيلع ©
 ' ١ يف زذصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «يك» و . ةمضلاب عوفرم «نوكي١ مسا

 كل':انللحأب وا . كل ةصلاخب قلعتم رورجملاو .راجلاو . ماللاب رج لمم

 0 . كجاوزا

  حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانئتسا واولا : هللا ناكو ©
 . ةمضلاب ميظعتلل عؤفرم اهمسا : ةلالجلا ظفل

 . «(ييا نركي نا زريير . ةحعفلاب نابرصنم ناكل نارخ : اًميحر ًاروفغ ©

 : : اميحر . بات اذا جرحلا يف .عقاولل ًاروفغ : ىنغلا . ًاروقغل تمن  ةئفص
 .٠ هدابع ىلع ةعسوتلاب

 طع
 لاس 7 النو سا م وا اس 7 و

 َترعن مث يعنم ككل 2 ا 6١

 اي ام وقد كلك ا
 © ملين دكه م 7

 لقلل ةزومهملا ريغ ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىجرت ©

 ْ ميركلا لوشرلا وه :بطاخملاو . تنا هريدقت ًايوجو رتتنسم ريممض لعافلاو

 . رخؤت وأ كرتت نا دمحم ايإاكلل زوجنو : ىنعمب

 هبا هع ا

 بصن لح يف نوكسلا ىلع ىلع ينبم لوصوم مسا : : نهتم ءاشن نم ©

 . نما نم ةفوذعع لاحب قلعتم رورجمو راج : نهنم .' تنا تي اي

 ' ةلض «نهنم ءاشتا ةلمجو . نمب رج لحم يف تابئاغلا ثانالا ريمض «نه» و
 فذحو : كتاجوز نم ديرت نم : ىتعمب بارعالا نم ا لحم ال لوصوملا

 وا هكرت ذيرت نم رخؤت وا كرتت نا كلو : ىنعمب ًاراصتنخا ؛ءاشتا لوعفم
 ْش . ءاشت نم قلطت وا كتاجوز نم هريخأت
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 برعتو ؛ءاشت نم يجرت# ىلع واولاب ةفوطعم : ءاشت نم كيلا يوؤتو ©

 نكستو وا مضتو : ىنعمب . يوؤتب قلعتم رورجمو راج : كيلا . اهبازعا

 . ءاشت نم كسمتو وا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ةفطاع واولا : تيغتبا نمو ©

 : ريدقتب ؟ءاشت نم» وهو. بوصنم ىلع فوطعم هنال هب لوعفم بصن لحم

 . نينكاسلا ءاقتلال «نم» نون ترسكو . قالطلا دعب تدرا نم عجارتو

 ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيغتتبا

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض
 - عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «تيغتبا»

 . اهتيغتبا نم : ريدقتلا . هب لوعفم هلال لحملا بوصنم فوذحم لوضوملا

 . اهتعجارم تبلط يا :

 ىلع ينبم لوصوم مسا : .نمو تيغتباب قلعتم رورجبو راج : تلزع نمم ©

 نمت : ىنعمب «تيغتبا» بارعا برعت : تلزع . نمب رج لحم يف نوكسلا

 لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . ليلعتلل ةيفانتسا ءافلا : كيلع حانج الف ©

 فوذحم اهريخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم 4ال١ مسا : حانج . «نا»

 . فوذحملا «ل» ريخب قلعتم رورجيو راج : كيلع . ًابوجو

 اللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ: ىثدا كلذ ©

 ربخ : ىندا . كتئيشم ىلا ضيوفتلا كلذ يا باطخلل فاكلاو دعبلل

 ضيروفتلا كلذ : ىنعمب . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «كلذ»

 . برقا كل

 بوصنم عراضم لعف : رقت . 10

 ريمض !«نه» و ٠ ةمضلاب  عوفرم لعاف : . ةحدفلا هبصن ةمالصو نأب

 ردصم ليوأب اهات امو ةيردصلا نانو . بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا

 . نهمويع ةرق ىلا برقا كلذ : ريدقتلا .ردقم رج فرحب رج لمح يف

 ب 59ه



 20 .' ىندأب قلعتم رورجملاو راجلاو . نيبولقو نهسوفن ةحارا : ىنعمب
 ىلع ةفوطجم : نزحي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع اولا. : نزحي الو ©

 نون - عقزلا ريمسفب هلاصتال نوكسلا ىلع ينيم عراضم لمش يفي هر

 . لمع يف حتفلا لع ينبم لصتم ريمسف - ثانالا «ةوسشلا نونا و - ةوسنلا

 ! ١ ةنزجيلا بارعا برعتو ؟نهتيعأ رقت ف لع وارلاب ةفوطمم ؛ نيضرمبو ©

 ٠ نمار ىلا برقا كلذ يأ . نشري لا : ريل

 يف تابئاغلا ريمض «نه» و . «تيغتبالا بارعا برشت ؛ تيتآ . ءابلاب رج

 نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «نهشيتآ# ةلمجو . هب لرعفم بصن لك

 1 .. نيضريب قلعتم «!ب» رورجملاو راجلاو .بارعالا

 ' رج لحم يف تايئاغلا ريمض «نم» و «نيضري» يف ةرسنلا نونل ديكأت : نهلك ©
 1 1 . ةفاضالاب

 ' ميظعتلل عوفرم ًأدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئثتسا واولا : ملعي هللاو ©
 هيف رتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراسغس لف : ملعي ٠ ةمصضلاب
 1 ؛ أدتبملا ريحت عفر لحم يف «ملعيا ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج

 . لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: مكبولق يف ام
 ١ : .ريدقتلا . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجتو رابج : مكنولق يف ٠

 م ميا اضل رح لع ف لستم ريب فاعلا مكلت رختسا ا

 روكذلا عمج

 هللا . حِتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك .. ةيفانثتسا واولا : هللا ناكو ©
 : 3 ةمضلاب ميظعتلل عوفرم «ناك» مسا

 ' «يلح» نوكي نا زوجيو . ةحتفلاب نابوصنم ناكل ناربخ : اًميلح اًميلع ©
 لجعتي ال يا : يلح . رودصلا تاذب يلع : ىنعمب لعل  ًاتعن  ةفص



- 

 دسك وال )دوبغد» هب عدل يكروو رس ص سك

 كبي جوس نادل زم نسر ١
 * اهنرْْزحاَع دو كبي كاماتا فن 00 1 ل تس رت و ل م

 رورجمو راج : كل . اهل لمع ال ةيفان : ال: ءاسنلا كل لحي ال«

 نال لعفلا ركذ دقو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ءاسنلا . لحي الب قلعتم

 لعف يهف لحي اما . هلعاف نع لوصفم هنالو يقيقح ريغ عمجلا ثينأت

 ةيفانلا «ال» و (لَك) هللا لوسر وه بطاخملاو . ةمضلاب عوفرم عراضم

 . يهنلا اهانعم

 هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : دعب . لحيب قلعتم رورجمو راج : دعي نم ©

 . كل تاررقملا ءاسنلا دعب نم يا . نمب رج لحم يف ةفاضالا نع

 ةيردصم فرح : نأ . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : لدبت نأ الو ©

 لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : لدبت . بضنو

 «نا» ةلص «اهالت امو لدبت» ةلمجو . تنا هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض

 ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نا» و . بارعالا نم اهل لحب ال ةيردصملا

 :ريدقتلا . لدبتست الو ىنعمب ؛ءاسنلا» عوفرم ىلع فوطعم هنال عفر لحم يف

 . ليدبتلا كل لحي الو

 راجلاو . ءابلاب رج لحم يف تابئاغلا ريمض «نه١ و . رج فرح ءابلا: نهب ©

 اجاوزأ كل تاررقملا كئاسنب لدبتست نا الو: : ىنعمب لدبتب قلعتم رورجملاو

 . نهضعب وا نهلكب رخآ

 سنج قارغتسا هتدئافو يفنلا ديكأتل دئاز رج فرح : نم : جاوزأ نم ©

 هب لوعفم هنال الحم بوصنم اظفل رورجم مسا : جاوزا . ميرحتلاب جاوزالا
 قلطت ال يا . ءاسنلا دعب نم ءاسن كل لحت ال : ىنعمب «لدبت» لعفلاب

 . اهنم ًالدب ىرخأب جوزتتو نهنم ةدحاو
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 ' لعف أ: كبجعأ . ةيردصم : ول . ةيلاح واولا : نهنسح كبجعأ ولو ©
 ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو حتفلا لع ينبم ضاس
  «نه» و ةمضلاب عوفرم لعاف. : نسج . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا

 «رلا ةلص «نهتس كبجعا» ةلجو . ةفاضالاب رج لحم يف تابئاغلا ريمسغ

 : بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو اولا و : بارعالا نم اهل لح ال
 ؛ وا .. نهب كباجعا عم ” ريدقتلا . «لدبت يف ريمضلا وهو لعافلا نم لاح

 0 نيب كباجعا اضورفم

 ' لوضوم مسا : ام . ءانثتسا ةاذا : الإ : كئيمي تكلم ام الإ«
 . يلع مرح ام ءاشتسا وهو الإب ىثتنم بصن لمع يف نوكسلا ىلع ينبم
 ' نم الدب عفر لحب يف«ام »و . اه لمع ال رصح ةادآ « الإ ' نوكت وا

 . ال ةنكاسلا ثينأتا ءات اتلاو حتفلا ىلع ينبم ضاس لحش ا“ :تكلم . ءاسنلا

 0 و لو يلا ةلص 6 كيني كام ةللجو . هبا فاضم

 ْ لحما بوصنم فوذحم ريمسغ لوصوللا ىلا - عج ارلا دئاعلاو . بارعالا
 ' نع ةيانك ةلمجلاو . كدي يا كنيمي هتكلم ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنال
 ا : تاقيقرلا يا ءامإلا

 . ختفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانثتسا واولا : هللا ناكو ©
 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم «ناك١ مسا : هللا

 - رورجم هيلا فاضم : ءيش . «ناكا ريخب قلعتم رورجمو راج : ءيش لك ىلع ©
 . ةرسكلا ٠ مرج ةمالعو ةفاضالاب

 . ةنونملا ةحتفلاب بوصنم «ناكا» ريخ : ًابيقر ©
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 ا يا ,6
 | داون ع د اذ نكون قط

 ا 2 كي ةلف يل و

 باح رو لورد وك 20
 ا و ا مكي 1

 ناكل كدِإ ا 0 ا ودم

 *«© ادع

 ةيآلا يف تبرعا : يبثلا تويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأ اب ©
 عراضم لعف : اولخدت . ةمزاج ةيهان : ال . نيعبرالاو ةيداحلا ةميركلا

 لعاف عقر لع يف لصتم ريمصض واولأو نونلا فذح همزجج ةمالعي الب ؛ ممزجم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورج هيلا فاضم

 . بصنو ةيردصم فرح : نا . ءانثتسا ةادا : الا: مكل نذؤي نأ الإ ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم لوهجنملل ينبم عراضم لعف : نذؤي

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف بئان عفر لح يف رورجمو راج : مكل

 امو «نا» و : بارعالا نم ال لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «مكل نذؤي» ةلمجو

 : ىنعمب ٠ ًاعطقنم ءانثتسا الإب ىتثتسم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب

 «مكل نذإلا» ردصملا ميقاو ىتشتسملا فرظلا فذحف . مكل نذؤي نا تقو

 . هماقم هيلا فاضملا

 . ماعط ىلا مكوعدي نا الا : ىنعمب نذؤيب قلعتم رورجو راج : ماعط ىلا ©

 تقولا ىلع ءانثتسالا عقو دقو «اولخدت ال١ نم لاح : ريغ : نيرظان ريغ ©
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 : اهولخدت الو . نذإلا تقو الإ يبنلا تويب اولخدت ال : رزيدقتب ًاعم لاحلاو
 . ةفاضم يهو ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم يهو . نيرظان ريغ الإ
 . ملابس ركذم عمج هنال'ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :نيرظان
 . نيرظتتم ريغ ىنعمب لعاف مسا ةملكلاو . درفألا نيرنت نم صرع نونو
 1 . نيرظان ال يا : ال : ىنعمب انه اريغ) و

 ةددقملا ةحيتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نيرظان» لعافلا مسال هب لوعفم : هاذإ ©

 ' ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتتم ريمض ءاهلاو ,رذعتلل. فلالا ىلع
 , مانعطلا تقو نيرظان ريغ يا هتقو : ليقو . هجضن وأ هكاردا : ىنعمب

 0 . هلكا :ةعاسو

 ' اهنأل ال لمع ال كاردتسا فرح : نكل . ةدئاز واولا : متيعد اذإ نكلو ©
 | هطرشل ضفاخ نوكسلا ىلع ينبم نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : : اذا . ةفضغ
 ' لوهجملل ينبم ضام لعف : متيغد . طرشلا ىنعم نمضم هباوجب قلعتم
 | يبق ل نييئاغلا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو كرحدللا عفرلا ريمسفب هلاصتال
 : «مثيعد» ةلمجو . ر روكذلا عمج ةمالغ ميملاو لعاف بئان عفر لحم يف مضلا ىلع

 .' ةفاضالاب رج لحم يف

 ' ءانقلاو بارعالا نم امل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اولخداف ©
 نونلا فالح ىلع ينبم رما لعف «اولخدا» و  ءازجلا  طرشلا باوج يف ةعقاو
 , لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمشخلا لاعفالا نم هعراضم نال
 : لوخد ىلا متيعد اذا يا . مولعم هنال راجلا ةلصلا تقذحو . ةقراف فلالاو
 : افا ير جاو كنق تدع ا

 ْ فبرعتو «اولخسداف متيعد اذا» ىلع ءافلاب ةفوطعم : رشتناف متمعط اذإف «

 5 : ملك ملاكا اذاف عمي اهبارعا

 ..اه لهتعال ةيفان : ال ةفطاع واولا : ثيدحل نيسناتسم الو ©

 ازيغا ىلع ةفوطعم وا اهبارعا برعتو «نيرظان» ىلع ةفوطعم : نيسنأتسم
 راج : ثيدحل . نيسنأتسم اهولخدت الو : ريدقتب لاح لا ىلع اهلثم ةبوصنم
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 لها ثيدحب سانتئالا نيبلاط الو : ىنعمب . نيسنأتسمب قلعتم رورجمو

0 

 ينبم ةراشا مسا : اذ . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا: مكلذ نا ©

 يي باطخلل فاكلاو مبلل : ماللإو هناا مسا بصن لع يف نوكسللا ىلع

 . عمجلا ةمالع 1

 لعف : ناك . «نأ' ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : يبنلا يذؤي ناك © :

 دوعي وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام

 لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يذؤي . «مكلذ» ىلع

 : يبتلا . ةراشالا مسا ىلع دوعي وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض لعافلاو
 موي ناك فرصتلا مكلذ نا : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 . ميركلا لوسرلا

 «يذؤي» بارعا برعت : يبحتسي . ةيفانثتسا ءافلا : مكنم ييحتسيف «©

 عمج ةمالع ميملاو يبحتسيب قلعتم رورجو راج : مكنم . يبنلا يا هلعافو

 نآرقلا اهب لزنا يتلا زاجحلا ةغل يهو ىلوالا : ناتغل ةملكلا ينو . روكذلا
 يبنلا لجخيف ىنعملاو . ميمت ةغل يهو ةدحاو ءايب ةيناشلا ةغللاو . نيءايب يا

 ىدعتي لعفلاو . هماقم هيلا فاضملا ميقاو فاضملا فذحف مكجارخا نم

 . هنم تيبحتسا : لاقيف فرحلابو . هييحتسا : لاقيف هسفنب

 أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا : ةيفانتسا واولا : قحلا نم يبحتسي ال هللاو ©

 : قحلا نم يبحتسي . اه لمع ال ةيفان : ال . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم

 .ءالقثلا هب هللا بدأ بدأ اذهو . هكرتي الو هنم عنتمي ال : ىنعمب . تبرعأ

 . أدل ريخ عفر لح يف «يحتسي الا ةلمبو

 . تيرعا . ةفطاع واولا : نهولأس اف ًاعاتم نمهومتلأس اذاو ©

 وحلا عقلا ريمي دلاصتلا كوكا لع نيم ضضام لع! نهومتلأس

 لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو
 . ميملا دعب لصالا ىلع يه وأ ميملا عابشإل ؤاولاو . عمجلا ةمالع ميملاو
 . لوا هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم تابئاغلا ريمض «نه» و
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 ناث:هب لوعفم !ةجاح» ىنعمب : ًاعاتم . يبنلا ءاسن ىلع دوغي ريمضلاو
 ! «نه» و «اولخداف» بارعا برعت : .اولأساف . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم
 .لومفلا فلحو هب لوعفم بصت لع يف شفا لع ينم تابئاخلا ريس
 ' . عاتملا نهولأساف يا . هيلع لد هلبق ام نال يناثلا

 نمت ريمضلا نم ةقوذح لاحب قلعتم رورجبو راج : ' باجح ءارو نم ©

 ١ ةمالعو ةف ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم ::باجح . ؟متلأسا يف ريمضفلا نم وا
 . نهنيبو مكنيب زجاح وا رتاس فلخخ نم يا . ةرسكلا هرج

 - دعبل ماللاو ًادعبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبص ةراشا مسا : رهطا مكلذ ©
 / عوقرم ةمكلذ» ري : رهظا . عمجلا ةمالع ميملاو ١ اباطشلل فاكلاو
 ' نذو ىلع ليضفت ةخيلص - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنال نوني مو ٠ .ةممضلاب

 مكبولق ًءاقنو ةراهطل ىعدا فرصتلا كلذ : ىنعنمب لعفلا نزوبو - لعفا

 0 ٍْ . نييولقو |

 ١ -لصتم يمض فاكلاو رهطأب قلعتم رورجتو راج : :نهبولقو مكبولقل ©
 ١ عمج ةمالع ميملاو ةفابضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض

 ! عم ةمالنع «نه» و «مكبولق» ىلع واولاب ةفوطعم : :نيبولقو . روكذلا
 الا : , ثانالا

 ' نضام لعف : ناك.. اه لمع ال ةيفاث : ام . ةيفانثيسا ىاولا : مكل ناك امو ©
 1 يي مدقملا «ناك» ربخب قلعتم رورجتو راج : مكل ٠ جنبا لع يني نعت

 بوصنم عراضم لعف : اوذؤت . بصنو ةيردصم فرح : : اوذؤت نأ« عسسل هك

 لعاف عفر لحم يف.لصتم ريمض واولاو نونلا فذح 00 ةمالنعو نأب
 .بارعألا نم اهل لح ال ةيردصما «نا» ةلص «اوذؤت» ةلمحو . ةقراف. فلالاو

 نوكت نا زوجيو «ناك» مسا عفر لحم يف ردصم ليوأثب اهدعب امو:«نا»و
 ىينعمب عاف عفر لحم يف «اوذؤت نا» لوؤملا ردصملا نوكيف . مات ًالعف «ناك»
 . ءاذيا مكل حص امو

 5مكبأ



 : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هللا لوسر ©

 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 ؛هللا لوسر اوذؤت نا» ىلع واولاب ةفوطعم : هجاوزا اوحكنت نا الو ©

 الو ىنعمب هجاوزا حاكن الو يا يفنلا ديكأتل ةدئاز ل» و . اهبارعا برعتو

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاملاو هئاسنب اوجوزتت نا

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ارحكتتب قلعتم رورجيو راج : ًادبا هدعب نم ©
 لدي لبقتسملا يف ديكأتلل ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : ًادبا . ةفاضالاب

 . اوحكنتب قلعتم رارمتسالا ىلع

 بوصنم ناكم فرظ : دنع . تبرعا : اميظع هللا دنع ناك مكلذ نا ©

 ظفل هللا . «ناك» ربخب قلعتم فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع

 نا يا . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا

 هبصن ةمالعو بوصنم «ناك١» ربخ : ايظع . لوسرلا دعب حاكتلا. مكلذ

 هناكم ةفصلا تلحو فوصوملا فذحف اهيظع ابنذ ناك : ريدقتب يا . ةحتفلا

 . هماقم تميقا يا

 « 1و ةيقاتلاإ
 نإب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : اودبت . مزاج طرش فرح : اوديت نا © .

 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو
 . ةقراف

 فرح وا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هوفخت وا ًائيش «©

 ريمض ءاهلاو اهبارعا برعتو هائيش اودبت» ىلع ةفوطعم : هوفخت .فطع
 نم ائيش اودبت نا : ىنعمب هب لوعفم بصن لح يف «ائيش» ىلع دوعي لصتم
 . مكرودص يف هوفخت وا مكتنسلأ ىلع نهحاكت

 باوج اهريخو اهمسا نم اهزيح يف امو نا نم ةلوؤملا ةلمجلا : هللا نإف ©
 طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو . نإب مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مناج.طرش
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 ! : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرخ : نا .  هئازج -
  ريسفتلا ىلع  ءافلا نوكت نا زوجيو . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نإ» مسا

 أ وا حاكتلا كلذ نم ًائيش اودبت نا يا  باوسجلا  ءازجللا ريدقت دعب ةيليلعت
 . هلال هيلع وا مكبساخي مكرودص يف هوفخت

 ش : ناك . «نا» ريخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اًميلع ءيش لكب ناك ©

 . يه هريدقت ًالاوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
 رورجب هيلإ فاضم :'ءىش ث . «ناكا ربخب قلعتم رورجمو راج : لكب
 . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ : اميلع . ةرسكلا ٠ هرج ةمالعو ةفاضالاب

 0 نور
 ١ ا كا ناو واتم ل 1015
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 « كيتي اكن اَكَساَذِإ

 , مسا : انج ٠ «نا» لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال: نهيلع حانج ال ©

 راج. : نهيلع و ًايوجو فوذحم اهريخو بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم «ال»
 يا + يبننلا ءاسن ىلع دوعي تايئاغلا ريمض (نه»و «ال» أ ريخب قلعتم رورجمو

 . نهيلع نئ مثإ ال

 رج لحن يف تابئاغلا ريمض «نه' و . حانجب قلعتم رورجبو راج : نهئابآ يف ©

 : . نهئابآ نم نبجتحي النا يف يا . ةفاضالاب

 . «نيئابأل لع فعلا يواوب ناتفوطعم : نهئاوخا الو نهت تانيا الو ©

 : . يفنلا ديكأتل ةدئاز ؟ال» و . اهبارعا نابرعتو

 ' اهنال ةرورجم : ءانبا : تبرعا : ال . ةفطاع وارلا : :نهئاوخا ءانبا الو ©
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ناوخا : رورحي ىلع ةفوطعم
 . !ةفاضالاب رج لحم يف تابئاغلا ريمض «نه» و ! فاضم وهو ةرسكلا
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 .«نيمعاومشا ءانبا الو» بارعا برعت : نهئاسن الو نهتاوخا ءانبا الو ©

 . «نهئابا» بارعا برعت : نهئاستن . ةفطاع واولا

 : ام . يفنلا ديكأتل ةيفان : ال . ةفطاع واولا : نهناميا تكلم ام الو ©

 .. رورجم ىلع فوطعم هلال رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 ناهيا . ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاقلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تكلم

 . ةفاضالاب رج لحم يف تابئاغلا ريمض «نه» و . ةمضلاب عوفرم لعاف

 - دئاعلاو بارعألا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نهناهيا تكلم» ةلمجو

 : ريدقتلا هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا

 ءالؤه لك ةلباقم يف مثا ال ىنعمب ءامإلا نع ةيانك وهو . نبناهيا هتكلم ام

 . باجح نود نم

 . ةبطاخملا ىلا ةبيغلا نم مالكلا تلقن ةيفانئتسا واولا : هللا نيقتاو ©

 6 نون نونلا . ةرسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم رما لعف

 بوصنم هب لوعفم : هللا . . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم  ثانالا

 . ةحتفلاب

 ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : ًاديهش ءيش لك ىلع ناك هللا نا ©

 . هنطابو باجحلا رهاظو نلعلاو رسلا نم ءىش لكب ًادهاش ناك : ىتعمب

 . يبنلا ءاسن اي نيقتاو يا . ميركلا لوسرلا ءاسنل ةبطاخملاو

 اوصال نيتك ار 5

 © ييتارووَع
 ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : هتكئالمو هللا نا ©

 ةلالدلل اهربخ فذحو ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نا)» مسا : ةلالجلا

 ينعت هريغ نمو ةمحر لا ىنتعمب هناحيس هللا نم ةالصلا نال هيلع «نولصي»

 هتكئالمو . ةفطاع واولاو لسوتو ساهتلا : انه ةكتالملا ةالصو . ءاعدلا
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 : اهبضن ةمالعو ةبوصنم يهو هتكئالم ناو : ريدقتب «نا» مسا ىلع ةفوطعم
 ىلصي هللا نا : ريدقتلا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا
 0 . نولصي هتكئالم ناو يبنلا ىلع

 لف يهو ؛» ربخ عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : يبنلا ىلع نولصي ©

 ىلع :. لغاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم
 ْ ش . نولصيب قلعتم'رورجمو راج : يبنلا

 نيعبرالاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : اؤنمآ نيذلا اهيأ.اي ©

 لاعقالا نم هعراضم نال نرنلا فذح ىلع ينبم رما لعف : هيلع اولص ©
 ' راجت :: هيلع . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا

 . لوسرلا ىلع ةالصلا اولوق : ىنعمب اولصب قلعتم رورجمو

 ' اهبارعا برعتو ؛هيلع اولص» ىلع واولاب ةفبرطعم : 'اًميلست اوملسو ©
 . اًهيلع لدي اهلبق ام نال هيلع يهو راجلا يا ؛اوملس# ةلص تفذحو
 اولوق' يا ٠ 0 ردصم  قلطم لوعفم :(يلست
 .ملسيوا هللا هيلع محرتي نأب ءاعدلا : . لوسرلا ىلع مالسلاو ةالصلا

 طولا كدلاو اب وسر نو هال

 © اًيِيئاََدَع
 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بضن فرح : نيذلا نا ©

 . «نا» مسا بطصن لحم يف حتفلا ىلع

 ' نمءا لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : هلوسرو هللا نوذؤي ©

 | لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم نلعف : نوذؤي . بارعالا

 ! ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . لعاف عفر لحم يف

 نوذؤيو يأ بوصنم هب لوعفم : هلوسر . ةفطاع واولا . ةحمتفلا بصنلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو هلوسر
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 ينبم ضام لعف : نعل . «نإ» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هللا مهنعل ©
 ظفل هللا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و حتفلا ىلع

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا

 ةرسكلا مسالا رج ةمالعو مهنعلب قلعتم رورجمو راج : ةرخآلاو اينذلا ف ©

 ةرورجم «ايندلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ةرخآلاو . رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا
 . اهرخآ يف ةرهاظلا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم

 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دعا . ةفطاع وارلا : مهل دعاو ©
 لح يف نيبئاغلا ريمض «مها و رج فرح ماللاو وه هريدقت ًاناوج هيف رتتشم
 . دعأب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج

 ةفص : ًانيهم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاشيهم ًاباذع ©

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ًاباذعل - تعن -

 هه 1 سد ةصمر 7 5 و

 دقفأوبس كأم رع سولو نموا نووي َسلاَو
 رج م2 | ع تاكو وو سيعص
 كك اييتامْحو انكي اواّمحأ

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانئتسا راولا : نيذلاو ©

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نيذلا» ىلع واولاب ًافوطعم نوكي نا زوجيو . أدتبم
 . اهل لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقباسلا

 واولاو نونلا توبثب عرفرم عاضم لعف : تانمؤملاو نيثمؤملا نوذؤي ©

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نينمؤملا . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن
 بوصنم بوصنملا ىلع فوطعملاو 2نينمؤملا» ىلع واولاب ةفوطعم : تانمؤملاو
 . ملاس ثنؤم عمج اهنال ةرسكلا اهبصن ةمالعو هلثم

 نيئمؤملا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : اوهستكا ام ريغي © |

 ريغ يا .٠ ىذالل قاقحتسا وا ةيانج نيبستكم ريغ مهو : ىتنعمب تانمؤملاو
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 نكت وا ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم, مسا : ام . نيناج
 ةعالا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبستكا . ةيردصم (امال

 ' ةلص' «اوبستككا» ةلمجو .' ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو
 ! ريمْبم لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو :بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا
 ' نوكت وا هوبستكا ام ريغب : ريدقتلا ..هب لوعفم هنال لخملا بوصنم فوذحم

 : ليوأتب اهدعب امو «ام) و . بارعالا نم اه لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص

 ٠ . اهونج ةيانج باستكا ريغب : ريدقتلا . ةفاضالاب رج لحم يف ردصم

 ةعقاو ءافلاو «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اولمتحا دقف ©
 . اطرشلا ىنعم نمضتم «نيذلا» لؤصوملا مسالا نال رددقم طرش باوج يف
 . «اوبستكا» بارعا برعت : اولمتحا . قيقحت فرح : دق

 ' + (ئاو . ةحصفلا هبصن ةمالعو برصنم هب لوعنم : ًاذيبم اًمثإو ًاناتهب ©
 ٠ : ًايم .. ةحعفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «ًاناتهب# ىلع واولاب ةفوطعم
 | هلظ مهسفنأ الح دقف : ىنغمب . ًاضيا ةحتفلاب ةبوصنم..(نال - تعن  ةفص

 . ًاحضاف ًاريبك ًابنذو ًالطاب وا

 ' نيعبرالاو ةسماخلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : كجاوزال لق ىبنلا اهيأ اي ©
 ' لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبنم رما لعف : لق

 ' لقب قلعتم رورجمو راج 1: كجاوزأل . تنا هريدقت ًابوجنو هيف رتتسم ريمض

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

 : «كجاوزأ» ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : نيثمؤملا ءاسنو كتانيو ©

595 



 ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نينمؤملا . اهبارعا نابرعتو

 ةلمجو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال

 . نيطغ يا : نيندأ

 مزج لحم يف ةرسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف :. نيئدي ©

 نا : ريدقتلا . رمؤا ىنعمب «لق» باوج وا «نيندا» ةردقملا بلطلا باوج :

 لصتم ريمض - ثانالا  ةوسنلا نون نونلاو . نيندي نهرمأت نا وا نه لقت

 .. لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 يف تابئاغلا ريمض «نه» و . رج فرح : ىلع : نهبيبالج نم نهيلع ©

 راج : نهبيبالج نم . نينديب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلعب رج لحم

 : بيبالجو ضيعبتلل رج فرح : نم : نوكت وا . نينديب قلعتم رورجمو

 رج لحم يف تابئاغلا ريمض «نه» و ةرسكلا هرج ةمالعو نمي ًاروري انما

 . هيلع لدت ةيضيعبتلا «نم» نال فوذحم «نيندي» لوعفمو . ةفاضالاب

 نا ليقو . نمنادباو نههوجو اهب نيطغيو نهبيبالج نهيلع نيخري : ىنعمب

 :بابلج اهدرفمو بيلالخلا نم نلام ضعبب نببلجتي نا وه ضيعبتلا ىنعم

 اههجو ىلع هلضفو اهبابلج ضعب ةأرملا ىخخرت نا وه رمخآ ىنعمو . ءاذر يا
 . ةمألا نع زيمتت ىتح هب عبقتت

 دعبلل ماللاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ىثدأ كلذ ©

 فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «كلذ» ربخ : ىندا . باطخلل فاكلاو ش

 . برقا كلذ : ىنعمب رذعتلل

 لوهجملل ينبم عراضم لعف : نفرعي . بصنو ةيردصم فرح : نفرعم نا ©

 نون : نونلاو . نأب بصن لحم يف ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . لعاف بئان عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض  ثانالا  ةوسنلا

 «نا) و . بارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «نفرعي» ةلمجو

 نال يا . ردقم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةيردصملا
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 | رورجملاو راجلاو . ءامإلا نع نهزييمتل يا نهتفرعمل : ريذقتلا . نفرعي

 000 . ىندأب قلعتم
 ٠ بارعا برعت : نيذؤي . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةيببس ءافلا : نيذؤب الف ©

 . ىذأب نهيلا ءاسي الف يأ ؟نفرعي"

 . حتفلا لع يثبم صقان صام لعف : ناك . ةيفانكتسا واولا : هللا ناكو ©
 ٠ ةعضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسأ : ةلالجلا ظفل

 ٠ نؤكي نا زوجي ٠ ةحيتفلاب نايوصنم عباتتلا ىلع ناكل ناربخ : اًميحر ًاروفغ ©

 . ًروفغل - ًامعن ةفص !يحر»

 يلا 0 يسر 0 0
 0. 2 وقسم

 ١ . مناج طرش فرح : نا .  ةنذؤملا - مسا ليس مالا : هقثيب امل نثل ©

 . مج ةالعو ملب مزجم عياشم لعف : هب . بلو اجو ين فرح
 ةلمجو . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف لعف لعفلاو ةلعلا فرح  هرخخآ فذح

 ! . اه لحم ال هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا (نوقفانملا هنتي مل نآ»

 ْ نيوتتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفزم لعاف : نوقفانملا ©
 ١ . درفملا يف ةكرحلاو

 : يتبم لوصوم مسا : نيذلا . ةفطاع واولا : ضرم :مهيولق ُق نيذلاو ©

 : يف: !نوقفانملا' وهو عوفرم ىلع فوطعم هنال عفر لحم يف حتفلا ىلع
 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض مها و . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج :بولق
 يف) ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم رحخؤم أدتبم «ضرم» و ةفاضالاب
 يا هتني مل نئل : ىنعمب بارعالا نم احل لحم ال لؤصوملا ةلص «ضرم مهبولق
 مهو كشلا ضرم مهبولق يف نيذلاو مهديكو مهتوادمب نع نوقفانما علقي

 . روجفلا لهأ
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 : ىنعمب اهبارعا برعتو «نوقفانملا» ىلع واولاب ةفرطعم : نوفجرملاو ©
 ءوسلا رابخا نم نوفلؤي امع نوجورملا يا نوفجرملاو مهروجف نع ةقسفلاو
 . اهنم سانلا برطضي ىتح

 ةعقاو ماللا .: نوفجرملاب قلعتم رورجيو راج : مهي كنيرغنل ةنيدملا يف ©
 هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : كنيرغن . ردقملا مسقلا باوج يف

 نونو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب
 ريض - لصتم ريم فاكلاو بارعألا نم اهل لحم ال ةليقفلا ديكوتلا
 وارج فرح : ابلا . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 . كنيرختب قاعتم رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهل

 باوجو . بارعالا نم اهل لحم ال ردقملا مسقلا باوج ؛مهب كنيرغنلا ةلمجو
 دسم دس مسقلا باوج نا وا . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا
 نأب مث مهءوست يتلا لاعقالا مهب لعفت نأب كنرمأنل : ىنعمب . نيباوجلا
 . ةنيدملا نع ءالخلا بلط ىلا مهرطضت

 .اهل لمع ال ةيفان : ال . يخارتلل فطع فرح : اهيف كثورواجب ال مث ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : كنورواجي
 لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر

 نأب : ىنعمب . كنورواجي الب قلعتم رورجيو راج : اهيف . هب لوعفم بصن
 . كترواجم مدع يا اهيف كونكاسي ال نا ىلا مهرطضت

 ةمالعو بوصنم ءانثتسالا فرحب ىنئتسم : ٌاليلق . ءانئتسا ةادا : ًاليلق الإ ©
 ًانمز الإ : ىنعمب . يقيقحلا ىنثتسملل - تعن  ةفص وه وا . ةحتفلا هبصن

 كلذ يمسف . هلحم هتفص تلحو ىتثتسملا فرظلا فذحف . ٌاليلق ًاشقو وا

 يه ةًاليلق» ةملك يف ليقو . زاجملا ليبس ىلع شرحتتلا وهو ءارغا لوقلا
 الا ةلمجو . ءالذا ءالقا الا كنورواجي ال : ىنعمب . لاحلا لع ةبوصنم

 ىلع مسقلا باوج نوكت نا زوجي هنال «كنيرغنلا ىلع ةفوطعم ؛«كنورواجي

 نال مثب ةلمجلا تفطع يرشخزلا لوقي . كنورواجي ال اوهتني مل نئل : ريدقت
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 تشاو هب ميا ام عج نم مظعاو مهيلع مظعا ناك الطول نع ءالجلا

 1 . هيلع فوطعملا لاح نع هلاح

 ١ كيقتاؤتفو اوي أوف اساننولَك ©
 | نيونت نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج اهمال ءايلاب ةبرصنم لاح : نيتوعلم © :

 ءانثتسالا فرح لد دقو . نينوعلم الا كنورواجي الإ: ريدقتلا . درفملا

 ! يفرم اك . ًاعم «نينوعلم» يف لاجلا ىلعو . ؛ًاليلق ًانامز الا» يف فرظلا ىلع
 , بصتنت نأ حصي الو ؛هانإ نيرظان ريغ ماعط ىلا مكل نذؤي نأ الإ» ىلاعت هلوق
 ٠ .اهلبق ايف لمعي ال طرشلا ةملكلا دغب ام نال «اوذخا» نع «نينوعلم»

 فرظ بصن لحم يف حتفلا لع ينبم مناج طرش مسا : نيا : اوفقث ام نيا «
 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوفقث . ةدئاز «ام١ و . هباوجب قلعتم ناكم

 | يف لصتم ريمض واولاو طرشلا لعف هنال مزج لحم يف ةعامجلا واوب هلاصتال
 . اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «اوفقث» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لم

 ا . اوفدوص ام نيا : ىنعمب «نيا» فرظلا دعب

 الا باوج ثلج لع يف ذهل لعل فت بارعا برعت : اوذخأ ©

 : . - قارجا

 : ًاليتقت ١ اهباربعا برستو اوسخ ىلع والاب ةفرطعم : ًالبتقت اولتقو ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصتم  ردصم  قلطم لوعفم

2 

 ه5 دبس اَدَنَمِل 1520011111112 5
 ' هللا نس يا رمضم لعفب بوصنم  دكؤم ردصم قلطم لوعفم : هللا ةخس ©

 فاضم :.ةلالجلا ظفل هللا . اوفقث (ثيح اولتقي نا ءايبنالا نوقفاني نيذلا يف

 : ش . ةرسكلاي ميظعتلل رورجم هيلإ

 لحب يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح : اولخ نيذلا يف ©
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 ينبم ضام لعف : اولخخ . رمضملا لعفلاب قلعتم رورجملاو راجلاو يفب رج

 واوب هلاصتالو نيتكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعتلل ردقملا حتفلا ىلع

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو اهيلع ةلاد ةحتفلا تيقبو ةعايجلا

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ءاولخ# ةلمجو . ةقراف فلألاو

 يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : ليق نم ©

 . اوضم يا اولخب قلعتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم

 : دجت . لابقتساو بصنو يفن فرح : نل : ةيفانئتسا واولا : دجت نلو ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نلي بوصنم عراضم لعف
 . تنا هريدقت ابوجو

 : ةلالجلا ظفل هللا . لوعفملاب قلعتم رورجمو راج : ٌاليدبت هللا ةنسل ©
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاليدبت . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم
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 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : سائلا كلأسي © :

 لعاق : سانلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا

 . دمحم اي نوكرشملا كلأسيل يا . ةمضلاب عوفرم

 نعو يا . راصتخا مالكلا يفو . كلأسيب قلعتم رورجبو راج : ةعاسلا نع ©

 مايق تقو نع ًالاجعتسا نوكرشملا كلأسي : ىنعمب . ةعاسلا مايق تقو

 . ٌقزفلا ليبس ىلع ةمايقلا 1

 لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق ©

 . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
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 ريمِض «اه) و ةمضلاب عوفرم أدتبم : ملع . ةفوفكمو ةفاك : امنا .  لوقلا

 ' ناكم فرظ : دنع . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 . : .ةلالجلا ظفل هللا . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم

 ' ةلمجلا هبشو . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتللا رورجم هيلا فاضم
 , هيلع علطي مل هب هلل رثأتسا كلذ ملع : ىنعمب ٠ ًأادتبملا ريخب قلعتم 4هللا دنعا

 ْ . .مهبيجي نأب هلوسر هللا رما ام اذه . ًايبن الو ًاكلم

 ! لحي يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ام . ةيفانكتسا واولا : كيبردب امو ©
 هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : كيردي . ًأدتبم عفر

 حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًاناوج

 | . 4ام» ربخ عفر لح يف «كيردي# ةلمجو . هب لوعفم بصن لح يف

 ١ ةمالعو ٍبوصنم اهمسا : ةعاسلا . لعفلاب هبشم فرح : ةعاسلا لعل ©

 | / .١ ةحففلا هبصن
 ! لعف : نوكت . «لعل» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ًابيرق نوكت ©

 . "يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو ةمضلاب عونفرم صقان عراضم

 ' ًابيرف ايش. : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم («نوكتا ربخ : ًابيرق

 ؛ مويلا ىنعم يف ةعاسلا نال وا . هماقم ةفصلا تميقاو فوصوملا ربخلا فذحف

 نوكي نا زوجيو . ًابيرق ءيمت وا يتأت اهلعل : ىنعمب :. بيرق نامز يف وا
 . ثلؤتو ركذت ءارفلا لوقي اك ةفاسملاو ةيئمزلا ةفاسملاب ةعاسلا ريدقت
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 مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لطفل قل و بس اح ا نعل هلل نأ

 ' لغافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : نعل .٠ ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم («نا»

 : لحم يف «نيرفاكلا نعل» ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . «نأ» ريخ عفر

 ماس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : دعأو نيرفاكلا ©
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 «نعلا ىلع واولاب ةفوطعم : دعاو . درفملا يف ةكرحلا نم ضوع نوئبلاو

 . اهبارعا برعتو

 . ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «(مهد و رج فرح ماللا : اريعس مهل ©

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًاريعس . دعأب قلعتم رورجملاو راجلاو

 © ايضا لو هوذجإل بااهِفَيريَح 5 اهيل نومك سي را
 ملاس ركذم عمج اهمال ءايلا اهبصن ةمالعو ةيوصنم نيرفاكلا نم لاح : نيدلاخ ©

 . درفملا يف نيونتلا نم ضوع تونلاو

 رانلا وهو ريعسلا يف نيدلاخ يا نيدلاخب قلعتم رورجيو راج : ادبا اهيف ©

 رارمتسالا ىلع لدي ليقتسملل نامز فرظ : ًادبا . منهج ىنعمب ةدقنملا :

 . نيدلاخب قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ٠

 ةيفان : ال . نيرفاكلا نم ةيناث لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نودجب ال ©

 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعف : نودجي . ال لمع ال ٠

 ال يا . اهيلع لدي اهلبق ام نال راجلا ةلصلا تفذحو لعاف عفر لحم يف

 . اهيف نودجي

 . ةفطاع واولاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاريصن الو ًايلو ©

 . «ايلو» ىلع ةفوطعم : ًاريصن . يفنلا ديكأتل ةدئاز : ال

 012001 1 ةيس ياك د 0 ِ ش

 2 ا ا رو

 © الوتلا
 هبصن ةمالعو موي ركذا : هريدقت رمضم لعفب هب لوعفم : بلقت موي © :

 يف نييئاغلا ريمض ؛مه» و ةمضلاب عيفرم لعاف بئان : راثلا يف مههوجو ©
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 بلقت» ةلمجو . بلقتب قلعتم رورجمو راج : راثلا يف . ةفاضالاب رج لخم
 1 1 . ةفاضالاب زج لحم يف «مههوجو

 ! يهو ؛مههوجو# يف ريمضلا نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نولوقي ©

 . .لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف
 . د لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو

 ' هيشم نمت فرح : تيل . فوذحم انه ىدانملاو ءادن وا هيبنث فرح : انتيل اي ©

 . نيه د بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتنم ريمض ءانا و . لعفلاب
 ْ . عفر لحم يف «هللا انعطا ةيلعفلا ةلمجلا اهربخو «تيل» مسا نيملكتملا

 لضتم رْيمض كانا و ٠ انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم.ضام لعف : هللا انعطا ©

 : ةلالجلا ظفل هللا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض -

 . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم هب لوعفم

 فلالاو اهبارعا برعتو هللا انعطا» ىلع واولاب ةفوطعم : الوسرلا انعطاو ©

 . رعشلا يف ارقك يآلل لصارف تلعج قالطالل

 ا كيبل يو 207 ع كيرالا

 0 اق
 ا . ةقراف'فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم 'ريمض واولاو ةبعامجلا

 بوصنم :فاضم وهو . انبر اي : ريدقتلا ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : اذير ©

 ىلع ينبم- نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض «ان» و ةحتفلا هبصن ةمالعو

 لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةلوؤملا ةلمجلاو . ةفاضالاي رج لحم يف نوكسلا
 ْ . لاقل هب

 ١ ريمض - لصتم ريمض هانا و لعفلاب هبشم ديكرتو بضن فرح : انعطا انإ ©

 ' ضام لعف : انعطا . «نا» مسا بصن لحن يف نؤكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا
 - نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض ؛ان» و: . انب هلاصُتال نوكسلا ىلع ينبم
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 عفر لحم يف اهدعب امو «انعطا» ةلمجو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 . «نآ» ريخ

 «ان» و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ائءاربكو انتداس ©

 . «انتداسا ىلع واولاب ةفوطعم : انءاربكو «انبر» يف تبرعا

 «ان» و «اولاق» بارعا برعت : اولضا . ةيببس ءافلا : الييسلا انولضأف ©

 تديز فلالاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : اليبسلا .. لوا

 اهتدئافو رعشلا يناوقك ةميركلا تايآلل لصاوف تلعج توصلا قالطال

 . فانئتسا هدعب ام ناو عطقنا دق مالكلا نا ىلع ةلالدلاو فقولا

 اياب ةاكيافا وزيرا ١
 عرضتو ءاعدو لسوت لعف : تآ . ةقباسلا ةيآلا يف تبرعا : مهتآ اثير ©

 رثتسم ريمض لعافلاو . ةلعلا فرح هرمخا فذح ىلع ينبم بلط ةغيصب

 هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض 4م ه9 و . تنا هريدقت ًابوجو هيف

 ٠ لوأ .

 هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : باذعلا نم نيفعض «©

 قلعتم رورجتو راج : باذعلا نم . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ىنثم
 تمدقت ميركلا لوقلا اذه يفو . مهعآب قلعتم وا . نيفعضل - تعن  ةفصب

 وا نيفعاضم نيباذع باذعلا نم مهنآ : ريدقتلا . فوصوملا ىلع ةفصلا

 ٍلثم مهب لزنا : ىنعمب مهلالضال افعضو مهلالضل افعض يا نيفعض نيباذع

 . انباذع

 ةمالعو اهبارعا برعتو «مهتآ» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاريبك ًاذعل مهثعلاو ©

 بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم : انعل . رهاظلا نوكسلا لعفلا ءانب

 . اهلثم ةبوصنم ًانعلل  تعن  ةفص : ًايبك . ةحتفلا هبصن ةمالعو
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 أوا0 س ا 1

 © ايكوم دعو
 ' ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا : اوئوكت ال اوئمآ نيذلا اهيأ اي ©

 ١ الب موزجم صقان عراضم لعف : اونوكت . ةمزاج ةيهان : ال . نيعبرالاو
 ' «نوكت» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو

 , .٠ ةقراف فلالاو

 ! رببخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : نيذلاك ©
 ش . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . «نوكت»

 ! :اوذآ . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : ىسوم اوذآ ©
 | ءاقتلال ةفوذحملا فلالا ىلع رذعشلل ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 : لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولاو ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا
 7 ةرذقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم .: ىسوم . ةقراف فلالاو

 أ يا . ةمجعلل  نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنال نوني مو رذعتلل فلالا ىلع

 0 ا . مهتلاب هفذقي
 ! ريم ءاغلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هأرب . ةيببس ءافلا : هللا هأريف ©

 ١ :'ةلالجلا ظفل هللا . مدقم هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 .. مهتلا نم هيلا بسن امث هللا هأرب يا . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم..لعاف

 ! نوكسلا نلع ينبم لوصوم مسا ؛ام» و هأربب قلعتم رورجبو راج : اولاق امم ©

 ' لوصوملا'ةلص ةاولاق» ةلمجو . «اونمأ» بارعا برعت اولانق . نمب رج لحم يف
 ! فواذحم زيمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لم ال
 «ام»'نوككت وا . هولاق امم : ريدقتلا . هب لوعفم ِهنال لحملا ببصتم

 ' ةيردصملا "ام و . بارعالا نم احل لحم ال اهتلص ؛اولابق» ةلمجو .ةيردصم

 .'هأربب قلغتم رورجملاو راجلاو . نمب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو

 ا



 هنومضمو ءادؤم لوقملا وا لوقلاب دارملاو مفوقم نم وا مهوق نم : ريدقتلا
 . بيعملا رمالا وهو

 ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانغتسا واولا : ًاهيجو هللا دنع ناكو ©

 ناكم فرظ : دنع . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع
 ظفل هللا . فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم اهربخب وا ناكب قلعتم
 . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا
 . ةلزنمو هاج اذ : ىنعمب . ةحتفلاب بوصنم «ناك» ربخ :ًاهيجو

 6 2 ا كذا 31و و 20111111 :

 «* اًيدس واوقات يدمي ٠
 : اولوقو . نيعبرالاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا ةميركلا ةيآلا هذه ©

 - قلطم لوعفم  ردصم : ًالوق . اهبارعا برعتو «اوقتا١ ىلع واولاب ةفوطعم

 . - لوقلا لوقم هب لوعفملا عضوم يف

 وهلا عليو سيو كاني اق ا لي 7١<
 © نع راند

 «هللا اوقتا» باوج  رمالا - بلطلا باوج هنال موزجم عراضم لعن : حلصي ©

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو حلصيب قلعتم رورجمو راج : مكلامعا مكل«ه

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض

 . روكذلا

 «مكلامعا مكل حلصي# ىلع واولاب ةفوطعم : نمو مكبونذ مكل رفغيو «©
 نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانثتسا واولا . اهبارعا برعتو

 تك ري



 عفر لحم يف  هئازج  هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجاو . . ادعبم عفر لع يف

 ' 1 ا , ؟نم» ربخ

 ' همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : :هلوسرو هللا عطي ©

 ! ًاَزاؤَج هيف رتتسم ريمض .لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرح هرخآ نوكس

 بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم هب لوعفم : ةلالجلا ظفل هللا . وه هريدقت

 | ا ل هلرسر . ةفطاع وارلاو ةحتفلا

 ْ . ةفاضالاب

 8 لع ياقلب نقم دقي قربسم مقاج طيش بارج ةلمجلا : اف دقف ©

 . وه هيد اوجه تم ريف

 : . ةححتلاب اهلثم ةيوصنم وفل - تعن - ةفص : (يظع

 7-2 سب البكر 3 نكات لا ف
 82 وهج موطَناكهَتِإ ننام مَتفْفَو

 «ان) و لعفلاب هبشم ديكوتو.بصن فرح : نا: ةنئامألا اثضرع انا ©

 لف : ضرع . «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 . ىلع يتبم لصتم ريمض ةان»و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع .ينبم ضام

 , هيصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةنامالا . .لعانف عفر لحم يف نوكسلا

 .. ةعاطلا انضرع يا «نا» ربخ عفر لح يف «ةنامالا انضرع» ةلمجو . ةحتفلا

 ' .٠ انضرعب قلعتم رورجمو راج : لابجلاو :ضرالاو تاومسلا ىلع ©

 ْ . «تاومسلا» ىلع فطعلا يواوب ناثفوطعم : لايجلاو ضرالاو

 د”



 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نيبأ . ةيببس ءافلا : انلمحي نا نيبأف ©

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض نونلاو . ثانالا نوئب هلاصتال :

 ىلع ينبم عراضم لعف : نلمحي . بصنو ةيردصم فرح : نا . لعاف

 لحم يف لصتم ريمض نونلاو نأب بصن لحم يف ثانالا نوئب هلاصتال نؤكسلا

 لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاه» و لعاف حتفلا ىلع ينبم عفر
 نم اه لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «اهنلمحي» ةلمجو . هب لوعفم بصن

 لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نا» و . بارعالا

 . اهلمح يا هب

 راج : اهنم . اهبارعا برعتو «نيبأ» ىلع واولاب ةفوطعم : اهنم نقفشاو ©

 ريمضلا ميقاو فاضملا رورجملا فذحف اهلمح نم يا . نقفشأب قلعتم رورجمو

 نم يا اهلمح نم نفخو اهلمح نم نيفعتساف : ىنعمب . هماقم هيلا فاضملا
 نوكي نا الا ناسنالا ىباو اهنيدؤي نا الإ نيبأف : ىنعمب وا . اهلمح تاعبت

 رج لحم يف «اهنلمحي نا» لوؤملا ردصملا نوكي نا زوجيو . اهدؤي ال امل ٌاامتحم

 . نيبأب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو.. اهلمح نم يا ردقم رج فرحب

 و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لمح . ةيفانئتسا واولا : ناسنالا اهلمحو ©

 . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه»

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ناسنالا

 ريمض ءاهلاو ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ناك هنا © '

 صقان ضام لعف : ناك . «نا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 . وه هريدقت ًااوج رتتسم ريمض اهمساو حتفلا لع ينبم

 ناك» ةلمجو . ةحتفلا (هبصن ةمالعو نابوصنم ناكل ناربخ : ٌالوهج ًامولظ ©

 ملظلا ريثك يا ةغلابملل نامسالاو «ناك» ريغ بصن لحم يف «ًالرهج ًامولظ
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 ٍناكيولاولَ د ط كونا
 كَ امتار مان اك

 بيذعتلا نال ًازاجم انه ليلعتلاو رج فرح ليلعتلا مآل ماللا : هللا بذعيل ©
 : نمم هريغ ىلع بوتيو ةنامالا لماح هللا بذعيل ىنعملاو .:ةنامالا لمح ةجيتن
 ' ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عاضم لعف :!بذعي . اهلمحي مل
 ' ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن
 ' «نا» و , بارعالا نم ال لحم ال ةرمضملا (نا» ةلص «اهدعب امو هللا بذعيلا

 قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا

 . لمحب

 ! عمج هنال ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعنم : تاقفانملاو نيقفانملا ©
 | : تاقفانملاو . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوعغ نونلاو ماس ركذم

 : نم ًالدب ةرسكلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم «نيقفانملا) ىلع واولاب ةفوطعم

 . ماس ثينؤم عمج اهمال ةحتفلا

 ىلع فطعلا يواوب ناتفوطعم : هللا بوتيو .تاكرشملاو نيكرشملاو ©

 ىلع واولاب ةفرطعم : هللا بوتيو . اهبارعا نابرعتو «تاقفانملاو نيقفانملا»

 . اهبارعا برعتو (هللا بذعبا

 ' مسالا رج ةمالعو بوتيب قلعتم رورجيو راج : تائمؤملاو نيذمؤملا ىلع ©

 ' هزنفملا يف ةكرمحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا
 . ةرسكلاب ةرورجم «نينمؤملا» ىلع واولاب تافوطعم تانمؤملاو



 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . ةيفانعسا واولا ؛ هللا ناكو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم «ناك» مسا :هلل

 . ةحتفلا امهبصن ةمالعو نابوصنم عباتتلا ىلع ناكل ناربخ : اًميحر ًاروفغ ©

 . ًاروفخل  ًاتعن  ةفص «يحر» نوكي نا زوجيو

2 2 4 
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 * ابس ةروس بارعإ #

: 
 انور لأ لينا

١ 
 ريب م يي اوهوَوْدَكْلا »*

 ! قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هلل . ةمضلاب عرفرم أدتبم : يذلا هلل دمحلا ©

 '  ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :.يذلا . أدتبملا ربخب

 ااا . هنم لدب وأ ٠ ةلالجلا ظفلل - تعن

 : نم اهل لجم ال لوصوملا ةلص : ةيمسالا ةلمجلا : تاومسلا يف ام هل ©
 , يقثبم لوضوم مسا : ام . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل . بارعالا

 ؛ قلعتم رورجمو راج : تاومسلا يف . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع

 نئاك وأ رقتسم وه ام هل وأ رقتسا ام هل : ريدقتلا . ةفوذحملا لوصوملا ةفصب

 : 1 . تاومسلا يف

 . اهنارعإ برعتو «تاومسلا يف ام» ىلع واولاب ةفيطعم : ضرألا يق امو ©

 ! :,هل «تاومسلا يف ام» ىلع واولاب ةفوطعم : ةرخآلا يف دمحلا هلو ©

 رؤرجمو راج «ةرخآلا يفاو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم ؟دمحلا»و . تبرعأ

 ١ عقر لحن يف لصفنم ريمض : وه . ةفطاع واولا : ريَبْخلا ميكحلا وهو ©

 ش . ميكحلل ًاتعن - ةفص ؛ريبخلا» نوكي نأ زوجيو

 اخ



 ريمض نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ضرألا يف جلي ام ملعي «
 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف يهو ةريبخلا ميكحلا وه» ةلالجلا طفل

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض

 ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : جلي . هب لوفم بصن لحم

 . جليب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتشم

 لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو هريغو رطملا نم ضرألا يف لخدي ام : ىنعمب
 . امل

 برغتو «ضرألا يف جلي ام» ىلع واولاب ةفدطعم : اهنم جرخي امو «
 . نويعلا ءامو تابنلاو رجشلا نم اهنم جرخي ام يأ .اهبارنعإ

 :اهدعب امو . ةفطاع راولا : اهدف جرعي امو ءامسلا نم لزني امو ©

 نم لزني ام : ىنعمب . اهنم جرخي امو ضرألا يف جلي ام : بارعا برعي

 ةكئالملا نم دعصي امو . كلذ ريغو قازرألاو جولثلاو راطمألا نم ءامسلا

 . دابعلا لامعاو

 . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : روفغلا ميحرلا وهو © .

 عربا ةدايكلاتكيزالو ٠
201000 

 - وس

 2 نيك ا الود ناو

 . حتفلا ىلع ينبم ىضام لعف .: لاق . ةيفانئتسا واولا : اورفك نيذلا لاقو © ش
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 ' لعف:: اورفك . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 نم امل لبحم ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف
 ا .بارعالا

 ' لوقم هب لوعفم بصن لحب يف : ةيلعفلا ةلمجلا: ةعاسسلا انيتأت ال ©
 ةردقملا ةمنضلاب عوفرم عراضم لعف : يتأت . اه لمع ال ةيفان : ال لوقلا
 , يف نوكسلا ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ؛اناو لقثلل ءايلا ىلع

 , ثععبلا اوفن ٠ ةمضلاب عوفرم لعاف : ةعاسلا . مدقم هب: لوعفم بصن لحم

 ش . ةيرخسلاو قزحلا ليبس ىلع ةمايقلا ءيجم اوركنأو
 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 | انه يهو باجيالا هب دصقيو يفتلا نع هب باجي باوج فرح : يبرو ىلب ©

 : ير ..رج فرح مسقلا واو واولا : يبدو ٠ ةعاسلا ءيجم يفنل ًادر تءاج

 ' يف  ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو مسقلا واوب ميظععتلل رورجم هب مسقم
 : . فوذحملا مسقلا لعفب قلعتم رورجملاو راجلاو ةفاضالاب رج لحم

 ! يف :ةعقاو ماللا . بارعالا نم اهل لحم ال مسقلا باوج : ةلمجلا : مكئيتأتل ©
 : نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف :.مكنيتأت . مسقلا باوج
 نونو ةعاسلا يأ يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا
 ' ريمض  لصتم ريمض فاكلا . بارعالا نم امل لحم اال ةليقفلا ديكوتلا
 عمج ةمالع ميملاو . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبص - نيبطاخملا
 : ْ . روكذلا

 هلثم رورجملا لع فوطعلا نأل ةرورجم يبرل - تعن - ةفص : : بيغلا ملاع ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم : بيغلا

 .يرل ةيناث ةفص زج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةرذ لاقثم هنع بزعي ال ©
 راج : هنع . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : بزعي . اب لمع ال ةيفان : ال

 ا



 فاضم : ةرذ . ةمضلاب عوفرم لعاف : لاقشم . بزعي الب قلعتم رورجيو

 بيغي ال وأ هيلع يفخي ال ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 واولا . ةرذل ةفصب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف الو تاومسلا قف ©
 يف» ىلع ةفوطعم : ضرألا يف . يفنلا ديكاتل ةدئاز : ال . ةفطاع

 ١ . «تاومسلا

 رغصا . يفنلا ديكاتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : كلذ نم رغصأ الو ©

 نم ةعونمم اهنأل نونت مو . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «ةرذ لاقثم» ىلع ةفوطعم
 مسا : اذ . رج فرح . نم . لعفلا نزوبو «لعفأ» نزو ىلع فرصلا

 . باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا

 . رغصأب قلعتم «كلذ نما رورجملاو راجلاو لاقثملا كلذ نم رغصأ الو يأ

 ةلصلا تفذحو اهبارعا برعتو «رغصأ الو» ىلع واولاب ةفوطعم : ريكأ الو ©

 . اهيلع لدي اهلبق ام نأل ًاراصتخا «كلذ نم» يأ راجلا

 يف . يفنلا ديفت امل لمع ال ةاغلم ءانثتسا ةادأ : الإ : نيبم باتك يف الإ ©

 نيبم باتك يف اظوفحم الا : ىنعمب ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : باتك

 ةمالعو اهلثم ةرورجم باتكل - تعن  ةفص : نيبم . ظوفحملا حوللا وهو

 «ةرذ لاقشم» ىلع ؛ريكألاو كلذ نم رغصأ الو» فطع فو . ةرسكلا اهرج

 لاقثم ىلع نيتملكلا فطع نا : لاقو كلذ ىبأ ثيح يرشغزلل فلا يأر
 بيغلا تلعج وأ «هنع» يف ريمضلا تلعج اذا آلا ءانثتسالا فرح هابأي ةرذ

 زوربلا نم عون حوللا يف اهتابثا نأل حوللا يف بتكت نأ لبق تايفخلل سا
 الأ هنع لزي الو ءيش بيخلا نع لصفني ال هنأ ىنعم ىلع باجحلا نع

 . حوللا يف ًاروطسم

 ف م 24 سر أ سود ص وروما سر
 9# مبرك3َْرِرَو فتم كلو تحلو عواوماَء ندر ؟ ٠

 بوصنم عراضم لعف : يزجي . رج فرح يهو ليلعتلا مال ماللا : يزجيل ©

 751١ل



 ' ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب
 . ارعالا نم اه لحم ال ةرمضملا "نأ» ةلص «يزجي» ةلمجو .. وه هريدقت

 : رابجلاو . ماللاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو ةرمضملا «نأا»و

 00 . ال ليلعت هنأل مكنيتأتلب قلعتم رورجملاو
 ' . اهب لوعفم بصن لح يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا : اونمآ نيذلا ©

 . يف لصتم ريمض واولا ةعامجل واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اونمآ
 .. اهنلعال لوصوملا ةلص هاونمآ» ةلمجو . ةقراف ٍفنلألاو لعاف عفر لحم

 . انيارعإ برعتو «اونمآ» ىلع واولاب ةفوطعم .: تاحلاصلا اولمعو ©

 . هل ةحدفلا نم ًلدب ةرسكلا بصق ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا
 0 . ملاسلا ثذؤملا عمجب قحلم

 / فرح : فاكلا . أدعبم عفر لح. يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كتلوأ ©
 الا اا . نينمؤملل ةراشالاو . باطخ

 ' رج افرح ماللا «كتلوأ» ربخ عفر لحن يف : ةيمسالا ةلمجلا : .ةرفغم مهل ©
 . . ملقم ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نييئاغلا ريم «مهاو
 ا . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ,ةرفغم

 ميرك ةمضلاب اهلثم ةعوفرم «ةرفغم» ىلع واولاب ةفوطعم : ميرك قزرو ©
 . ةمضلاب ةعوفرم قزرل - تعن - ةفص

 © ملأ ارد وس 2 وعساك 0
 يف حمتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ..ةيفانثتسا واولا : اوعيسس نيذلاو ©

 رذغتلل ردقملا مضلا وأ حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : اوغس . أدتبم عفر لح

 ' ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكاسلا ءاقتلال :ةفوذحملا فلالا ىلع
 .!ةفوذحملا فّلألا ىلع ةلاد ةحتفلاو ةقراف فلألاو لعانف عفر لحم يف لصتم

 اولمع نيذلاو ىنعمب . بارغالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص 'اوعس» ةلمجو
 0 ٠ ١ اوييستو مهتقاط لكب

 ل ١5”



 نوكسلا ىلع يئبم لصتم ريمض ؛اناو اوعسب قلغتم رورجبو راج : افتايآ ف ©
 ميقأو فاضملا رورجملا فذحو انتايآ لاطبا يف ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف

 . هماقم هيلا فاضملا

 نونلاو ماس ركذم عمج هلأل ءايلاب بوصنم ؛اوعس» ريمض نم لاح : نيزجاعم ©

 .انوتوفي يكل انزيجعت نيلواحم انل نيقباسم يأ درفملا نيونت نم ضوع

 ةلمجلاو «نيذلا» أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : باذع مهل كئلوأ ©

 . ةقباسلا ةيآلا يف تبرعأ

 فرح «نماو باذع نم ةفوذحم ةفصب قعلتم رورجيو راج : ميلآ زجر نم ©

 ةعراضم ةملكلا نأل باذعلا وه وأ باقعلا نم باذع مه يأ . ينايب رج

 زجرلا يأ امهلعل : حاحصلا لاقو . بضغلاو باقعلا وه يذلا سجرلل

 ةعوفرم باذعل  تعن  ةفص :ميلأ . ًاياز نيسلا تلدبأ ناتغل سجرلاو

 . ةمضلاب اهلثم

 م م يسوع كيكة ناءؤ قرئ ١

 © دمروا ضلإ
 يأ . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىري . ةيفانئتسا واولا : نيذلا ىربو ©

 لعفلاو . ةفطاع واولا نوكت وأ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةمضلاو ملعيو

 ةمالعو اهلثم ًابوصنم ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «يزجيل» ىلع ًافوطعم
 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن

 . اهل لحم ال هتلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو لعاف عفر لح يف حتفلا

 ءايلا ىلع رهاظلا مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ملعلا وتوأ ©

 لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعابجلا واوب هلاصتال ةفوذحملا 1

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو يتوأب بوصنم هب لوعفم : ملعلا . ةقراف فلألاو
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 رووخيو راج : كيلا «نيذلا» لع دوعي وه ريدقت روج هيف رتتسم ريمض

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «كيلا لزنأ» ةلمجو لزنأب قلعتم

 لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم ميظعشلل رورجمو راج : كبر .نم ©

 . كبر نم هنوك ةلاح كيلا لزنأ يذلا : ريدقتلا . ينايب رج فرح «نماو

 . رخ لحم يف بطاخملا ريمض فاكلاو . كبر نم كيلا يحوأ ام : ىنعمب

 ش . ةفاضالاب

 : :.قحلا . بارعالا نم هل لحم ال داع وأ لصف ريمض : ره: قحلا وه ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ىريل ناث هب لوعفم

 . ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عرفرم عراضم لعف : يدهم ٠ ةفطاع واولا : يدهبو ©

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ٍريمض لعافلاو لقشلل

 . انه لعفلاو: يدهيب قلعتم رورجمو راج : ديمحلا زيزعلا طارص ىلا ©

 زيزعلل ةفص : ديمحلا . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : زيزعلا . ماللاب يدع

 ' يف «ديمحلا زيزعلا طارض ىلا يدها ةلمجو ةرسكلا هرج ةمالعو ًاضيأ رورجم
 1 . قحلا ىلع ةفرطعم بصن لحم
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 ديم كود ©
 © فرح : له . ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ.: له اورفك نيذلا لاقو

 بارعالا نم هل لحم ال ماهفتسا . ْ

 © هيف تتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرم عياضم لعف : لجر ىلع مكلدن

 تا



 ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . نحن هريدقت ًابوجو
 راج : لجر ىلع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم ين مضلا

 مهضعبل لوقلا اذه نيرفاكلا نم ضعب لاق يأ . مكلدنب قلعتم رورجيو

 . نورخسي مهو رخآلا

 لعف : ءيبني . لجرل  تعن  ةفص رج لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مككيني ©

 ؟مكاو . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم ش

 . ًالئاق مكربخي يأ !مكلدن» يف تبرعأ

 هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ نامزلا نم ليقتسي امل فرظ : اذا : متقزم اذا ©
 لوقلا هيلع لد ام «اذا» باوجو نوكسلا ىلع ينبم طرشلا ىنعم نمضم

 ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : متقزم . ةايحلل متدع : ريدقتب وأ ىنعمب

 ريمض - لصتم ريمض ءاتلا . كرحتللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 . فرظلا دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «متقزم»

 . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  قلطم لوعفم : قزمم لك ©

 مسا ةملكلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : قزمم

 له ىنعمب قيزمت لك يأ «قزم» ردصم ٌالصأ يهو ردصملا ىنعمب لوعفم

 قزمي نأ دعب لوقيو بيجاعالا نم ةبوجعأب مكثدحي لجر ىلع مكلدن

 نودوعتس ديدبت لك مكءازجأ ددبي مكقرفي يأ : قزمت لك لغلا مكداسجأ
 . ديدج نم ةايحلا ىلا

 فاكلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : ديدج قلخ يفل مكنا ©

 (نا» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض
 راج : قلخ يف  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ةمالعو اهلثم ةرورجم قلخل - تعن  ةفص :'ديدج «ّنا» ربخب قلعتم رورجيو

 . ةرسكلا اهرج
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 يك زر تونا اكلَندلأ ابيب 2
 م مخل ه-

 00 2 ع
 © دلال لاو

 !- تحرط:دقو ماهفتسا ظفلب بيجسعتو راكنا ةزمه ةزمهلا : هللا ىلع .ىرتفأ ©

 : ماهفثسالا, قزم" لوخدل لصولا ةزم* يهو لعفلا ةزم» ةينافلا ةزمحلا - تطقسأ
 رعتلل فلألا لع ردقلا حتفلا لع ينيم نيام لمش : ىزتفا . اهبلع

 ىلع زرتفم وهأ وأ فلتخإأ يأ . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتلسم ريمض لعافلاو
 , قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلع . كلذ نم هيلإ بسني ايف ًابذبك هل

 1 1 . ىرتفاب
 رخا 1 مأ ةحتتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لرعفم : ةنج هب مأ ًابزك ©

 ورعب ماج ؛ . ماهفتسا ةزمهب ةقوبسم اهنأل ةلصرتلا ؛مأ» يو فطع

 لع رتفم وهأ : ريدقتي ةلوؤملا «ًابذك هللا ىلع ىرتفا» ةلمج ىلع ةفوطعم «ةنج
 , ال لال ةيئاددبا اهيلع فوطعلا ةلمسجلا نأل بارصالا نم اهل لح ال : هلل
 ْ . كلذ همهوي نينج هب أ ننعلاو . بارسالا نم

 اق لعل لرسول ةلمةيلفنا ةلحسإل ؛ ةرخألاب نوثمؤي
 : تؤبثب عوفزم عراضم لعف : نونمؤي . امل لمع.ال ةيلفان : ال . بازعالا

 ' رورجمو راج : ةرخخآلا يف . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 نوجلاو ءازتفالا نم دمحم سيل : هناحبس لاق مث يأ . نونمؤي الب قلعتم

 ش . امههنم أربم وهو ءيش يف
 ْ ءالؤه لب: ىنعمب يأ «نيذلا» أدتبمللا ريخب قلعتم رورخبو راج : باذعلا قف ©.

 . راثلا باذع يف يأ . باذعلا يف نوعقاو لوقلا كلذ نولئاقلا نورفاكلا

 5١5ب



 - تعن  ةفص : ديعبلا «باذعلا» ىلع واولاب ةفرطعم : ديعبلا لالضلاو ©

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لالضلل

 2 م 0 وسي سا س1 را

 ذب ءامتلارت نسور هع طوف سل امين أ كك نإ ذ 5 ارم رج ركع انج هك سرك راف 2 درك دك
 هم تمم و

 © فرع كل هاذ

 يفن فرح : مل ةينييزت  ةدئاز ءافلا . ماهفتسا ةزمه ةزمهلا : اوري ملفأ ©

 . نونلا فدح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : اوري . بلقو مزجو

 .اورظني ملفأ ىنعمب ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح : مهيدبأ نيب ام ىلا ©

 للع بوصنم ناكم فرظ : نيب . اوريب قلعتم رورجملا راجلاو ىلإب رج لحم 1

 رورحم هيلا فاضم : يديأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو فاضم وهو ةيفرظلا

 ريمض «مهلو . لقفلل ءايلا لع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 ةلصب قلعتم «مهيديأ نيبال ةلمجلا هبشو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . مهيديأ نيب رقتسم وه وأ رقتسا ام ىلإ : ريدقتلا . ةفوذحملا لوصوملا

 . مهمامأ وه ام ىلإ : ىنعمب

 ريمض ؛مهاو . اهبارعإ برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفوطعم : مهفلخ .امو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ضراألاو عامسلا نم © :

 نم» ىلع واولاب ةفرطعم ضرألاو . ةينايب «نم»و . ةمهبم «ام» نأل لوصوملا

 . اهبارعإ برعتو . ضرألا نمو يأ «ءامسلا

 نإب موزجم طرشلا لعف عياضم لعف : أشن . مناج طرش فرح : اشش نإ ©

 نحن : هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخخا نوكس همزج ةمالعو

 ا



 . تايآلا بلغأ يف فوذخم وهو «أشن» لوعفم

 ' طرشلا باوج هو « أشن ٠ بارعإ برعت : ضرزألا مهب قفسخن ©

 راجلاو . ءابلاب رج لح يف نييئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ءابلا - هؤازج

 .. ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ضرألا «فسخنا» لعقلاب قلعتم رورجملاو

 مهب فضخنا ىلع وأب ةفرطعم : ءامسلا نم ًافسك مهيلع طقسن وأ ©
 : .ىنعمبا طقسنب قلعتم رورجمو راج : ءامسلا نم ٠ اءارعإ برعتو 0

 :اذ . رج فرح : يف . لعفلاب هبشم ديكوتو بصنأ فرح: كن

 , فاكلاو دعبلل ماللا . يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 ا م ن١ ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو باطخلل

 ' نا | ىنعمب / ةمضلاب عوفرم نا ريخ : ةيآ  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : ةبآل ل

 : هللا ةردق نم هيلع نالدي امو اهيف ركفتلاو ضرألاو ءامسلا ىلا رظنلا يف

 : . ةلالدو ةمالعل

 ١ - كعن - ةغم 1 بي . 3 ةفصب قمتم رورجو راجل بيثم ديع لكل ©

 . هللا ىلا بئات وأ عجار دبع لكل يأ . ةرسكلا اهرج :ةمالعو ةرورجم دبعل

 « هيفا 2اقازؤكدتأ ويقف رتض 17 ٠
 0 ديو ال هيل .ةيفانسا والا : انيتآ دقلو ©

 , لع ينيم لصتم ريمض ةاناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ام لعف : يآ

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا
 ١ نوني مو .. ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصنم لوأ هب لوعفم : ًالضف اثم دواد ©

 ' قلعتم رورجمو راج : انم . ةمجععلل - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل

 . ةحتفلاب بوصنم ٍناث هب لوعفم : الضف .انتيأب

 ' لحن يف مضلا ىلع ينبم درفم ىدانم : لابج . ءادن ةادأ : اي: لايج اي ©
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 . ةدوصقم ةركن هنأل بصن

 لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : هعم ىبوأ ©:

 قلعتم ناكم فرظ : هعم. لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءايلا . ةسمخلا

 ءاهلاو ةيفرظلا ىلع بوصنم وهو ةبحاصملاو عامتجالا ىلع لدي وهو يبوأب

 . هحيبست هعم يعجر : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم .ريمض

 وأ . ريطلا هل انرخسو : ىنعمب «ًالضق» ىلع واولاب فوطعم : ريطلاو ©

 لمع ال ةيعملا وأو واولا نوكت نأ زوجيو ًاظفل ال ًالحم «لايجلا» ىلع فوطعم

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ًابوصنم هعم ًالوعفم ةريطلا)و اله 1

 راج : هل . اهبارعإ برعتو كانيتآ» ىلع واولاب ةفوطعم : ديدحلا هل انلأو «

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ديدحلا . انلأب قلعتم رورجبو

 د

 ١ ٌررضلومكيْنإأدل صاوُلمَعلو داو ديو اس ِككيِسْلَمْعَنَأ ©
 ردقملا لوقلا رسفي اهدعب لعفلاو . هل لمع ال ريسفت فرح : نا : لمعا نا © .

 رمأ لعف : لمعا : ةيردصم ؛نأ» نوكت وأ . لمعلا انلقو هل انيحوأو يأ

 ةلمحو . تنأ هريدقت أ ابرجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ)و ةيردصملا «نأ» ةلص «لمعا»

 اهانلأ يأ . ديدحلا هل انلأب قلعتم رورجملاو راجلاو لمعب يأ ردقم رج فرحب

 . نينكاسلا ءاقتلال «نأ» نون ترسكو . عوردلا لمعي

 يأ تاغباس ًاعورد يأ . مولعم هنأل فوذحم -تعن -ةفص : تاغفياس ©

 ةقحلم اهنأل ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم يهو تاليوط

 فوصوملا هب لوعفملا لحم «تاغباس١ ةملكلا تلح دقو ماسلا ثنؤملا عمجب

 . «اعورد»

 : درسلا يف . اهبارعإ برعتو «لمعا# ىلع واولاب ةفوطعم : درسلا يف ردقو ©
 يأ . عردلا جسن يأ جيسنلا يف ربدو : ىنعمب ردقب قلعتم رورجمو راج
 . هيف بسانو
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  نونلا فذح ىلع يثبم رمأ لعف : اولمعا . ةفطاع راولا : ًاحلاص اولمعاو ©
 : لماف و لع يف لت ريعسف وؤلا ةسصشألا امدألا نم بياض

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاحلاص . ةقراف فلألاو

 ٠ 2. ًاحلاص المع يأ ٠ ةفصلا لحم لح فوصوم يأ «تاغباسا لثم

 .ءايلأو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : :١ ريصي نولمعت امب ينإ ©
 0 قام وو اج ايه مسا بحت ل يف لصتم ريعص
 عرابضم لعف : نولمعت . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 , ريب: ريصب . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوضرم
 . بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «نولمعت» ةلمجو ةمضلاب عوفرم «نأ»

 . . هب لوعفم هلأل لحملا بوصنم فوذحم لوصوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو
 ' اهتلص «نولمعت» ةلمج نوكتو ةيردصم ؛ام» نوكت وأ . هنولمعت اب : ريدقتلا
 . ءابلاب رجب لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ءامدو. بارعالا نم ال لحم ال
 . نإ» ريخب قعلتم رورجملاو راجلاو : مكلمعب : ريدقتلا

 نعمل امَلَسَأَو راو 2و هخلورو هش هود يشدو ا مرن ملعلو ١ ؟

 يري ركام 0 ع

 © رميا نمفاَي

 ' رمضمب قلعتم رورجيو راج : نميلسل . ةفطاع واولا : حيرلا ناميلسلو ©

 ' ريطلاو : وهو هيلع لد:هقبس ام نأل ركذن مو ناهيلسل انرخسو : ىنعم ىلع
 هب لوعفم : حيرلا . حيرلا ناهيلسل انرخسو ريطلا هل انرخسو ىنعمب

 ةرمكلا نم ًلدب ةحتنلا مسالا رج ةمالعو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ..نيتدئاز نونو فلأب هنتف هلأل نيونتلا فرصلا نم عونمم هئأل

 ' : لدغ ؛جيرلا» نم لاح بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : رهش اهودغ ©

 ! رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اهو . ةمنضلاب عرفزم ًادتبم

756 



 اهباهذ وأ اهيرج ىنعمب . ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : رهش . ةفاضالاب

 ربخلا فذحف رهش ةريسم - سمشلا عولط ىلا رجفلا نم يهو  ةادغلاب

 . هماقم (رهشا هيلا فاضملا ميقأو «ةريسم» فاضملا

 يأ . اهبارعإ برعتو «رهش اهودغ» للعواولاب ةفرطعم : رهش اهحاورو ©

 . اهعوجر يف يشعلاب اهيرج

 «حيرلا نايلسل انرخس» ىلع واولاب ةفوطعم : رطقلا نبع هل انلسأو ©

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : رطقلا . اهبارعإ برعغتو 1

 . هنلعم نم يأ هئيع نم باذملا ساحنلا هل انعبنأو : ىنعمب

 . انرخسب قلعتم رورجمو راج : نجلا نم . ةفطاع واولا : نم نجلا نمو ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . هل لمعي نم نجلا نم انللذو يأ

 . بارعالا نم ال لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . بصن لحم

 هيف رتتسم ريمض : لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : هيدب نيب لمعي ©

 لع بوصنم لمعيب قلعتم ناكم فرظ : نيب . تاعونصملا هيدي نيب لمبعي
 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هيدي . فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . ةفاضالل نوئلا تفذحو ىنثم هلأل ءايلا هرج

 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هبر . لمعيب قلعتم رورجمو راج : هير نذإي ©
 فاضم رج لحم يف لصتم ريمض ءاملو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو

 . هيلا

 ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانخسا واولا : مهثم غزي نمو «©

 يف - هئازج  هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلاو . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا 1

 : نم . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخا نوكس همزج

 لاحبب قلعتم ررجملاو راجلاو نمب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح
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 . لمي يأ فرحني نمو : ىنعمب (!نم» لوصوملا نم ةفوذحم

 ! ىلع يتبم لصتم ريمض ؛اناو . غزيب قلعتم رورجمو راج : هقذن انرمأ نع ©
 !  هؤازج 'طرشلا باوج عراضم لعف : هقذن .ةفاضالابارج لحم يف نوكسلا

 ! ًابوجنو هيف 'راتسم ريمض لعافلاو هرخخآ نوكس همزج, ةمالعو نمب موزجم
 ! نأ زوجيو.. لوأ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ٠ نحن هريدقت

 ' نم:اهل لحب ال ةيضارتعا اهدعب ةلمجلاو ةيضارتعا «غزي نمو" يف واولا نوكت
 ' مالا تفذح ( . هقيذن : اهلصأ نأل «هقذن» نم ءايلا تفذحو . بارعالا
 ١ ناقرحلا ناذه فذح. . غيزي : هلصأ نأل «غزي» لعفلا, نم  ةلعلا فرح -

 ْ . نينكاسلا ءاقتلال

 ! . ضيعبعتلل «نماو . هقذنب قلعتم رورجمو راج : ريعسلا باذع نم ©
 ' لؤغفملا فذحو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ريعسلا
 . هيلع تلد ةيضيعبتلا «نم» نأل هقذنل يناثلا

 اس 2 اا ري + هس ص باك 1 ا 3 86

 ثيسارروذوو باج ِلاَمِحَوَرْمَو بِرَححْولَسدَلَمعَي ١*٠
 ه5 روكا كنت َوواحش كووادلءاوهك

 ' لخم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عرفرم عراضم لعن : هل نولمعي ©
 لؤصوملا ةلص نم اهنأل .بارعالا نم اهل لحم ال ةيلعفلا ةلمجلاو . لعإف عفر
 : تءاجو «لمعي نم نجلا نمو) : ةقباسلا ةميركلا ةبآلا يف «لمعي)ا

 !' ٠ .' نولمعيب قلعتم رورجيو راج : هل «نم» ىنعم: ىلع ًاعمج ١«نولمعيلا

 : ءاشي : هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع .ينبم لوصوم مسا : ءاشي ام ©

 . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 وهو الوعفم فذحو بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشيلا ةلمحو

 . هلمع ءاشي ام ::ريدقتلا . مولعم هلنأل فذحلا ريثك

 ا مسالا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : ليئامتو بيراحم نسم ©
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 «ام» نأل ليئامتو بيراحم نم هنوك ةلاح هلمع ءاشي ام : ريدقتلا . لوصوملا

 نم ًالدب ةحتفلا : نيمسالا رج ةمالعو . ينايب رج فرح «نماو . ةمهبم
 اههتأل وأ - نيونتلا - فرصلا نم ناعونمت «ليعافم» نزو :ىلع اههنأل ةرسكلا

 . ةفطاع واولا ةثلاث وأ نافرح فلألا دعبو فلأ اههفورح ثلاث عومجلا ةياهن

 ىنعمب «بيراحملا»و . اهبارعإ برعتو «بيراحم» ىلع ةفوطعم : ليثامت
 .ةمسجملا روصلا : ليثامتلاو . بارحم : اهدرفم دجاسملا وأ ةنيصحلا روصقلا

 اهرج ةمالعو (يبارعإ برعتو «ليئامتو بيراحم» ىلع واولاب ةفوطعم : نافجو ©
 .ةريبكلا ةعصقلا وأ فاحصلا يهو ةنفج : اهدرفم ةركت اهنأل ةنونملا ةرسكلا

 - ةفص رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : باوجلاك ©

 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا قاضم : باوجلا . نافجل  تعن

 عدي موي) ىلاعت هلوقك ةرسكلاب ءافتكا ًاطخ ةفوذحملا ءايلا ىلع لقفلل ةردقملا
 . عمج يأ لبإلل ءاملا هيف يجي يذلا ضوحلا يأ «ةيباج» عمج يهو «عادلا

 رودقل  تعن  ةفص : تايسار «نافج» بارعا برعت : تايسار رودقو ©

 . تاتباث يأ . اهلثم ةرورحجم

 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اولمعا ©

 لح يف ةيلعفلا ةلمجلاو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لص ةمريمض واولا
 . دواد لال لبق ام ةياكح يه يأ  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن

 ىدانموهو دواد لآ اي : ريدقتلا ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : ًاركش دواد لآ ©
 ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : دواد . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم فاضم

 . ةمجعلل - فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نم ًالدب ةحتفلا هرج ةمالعو
 : ىنعمب  هلجأل هل لوعفم اهنأ اهنم . هوجو ةدع هبصن يف : ًاركش

 اولمعا يأ : لالا ىلع وأ .« هئاعنل ركشلا هجو ىلع هودبعاو هلل اولمعا

 . هسنج نم فوذحم لعفب بوصنم  ردصم  قلطم لوعفم وأ نيركاش
 نأ زوجيو «اوركشا» ىنعم هيف «اولمعا» لعفلا نأل ًاركش اوركشا : ريدقتلا
 . اولمعاب ًابوصتم هب ًالوعفم نوكي

 دل”



 , عوفرم أدتبم : ليلق . ةيفانعسا واولا : روكشلا يدابع نم ليلقو ©

 ١ روزجمو راج : يدابع نم : فصو هنأل ةركدلاب ءادبتبالا زاجو .. ةمملاب

 ' . ,ةفاضالاب رج لحم يف لصتمريمض ءايلاو «ليلق» نم ةفوذحم ةفصب قلعتم

 . 'ةمضلاب عوفرم أدتنملا ربخ : روكشلا . نينكاسلا ءانقتلال ءايلا تحتفو .

 ربخ ةروكشلا» نوكت نأ زوجيو . ركشلا ريثكلا يأ ةغلابم ةغيص ةملكلاو
 ' لوألا أدتبملا ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلاو . وه هريدقت فوذحم أدتبم
 . «ليلق»

 لامنيزخلا ضال 1 0
 © نييلاراغأن أ اميل انهت

 , ىلع, ينبم «نيح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : املا. ةينفانعتسا : : املف ©

 ْ ا ل ةيقرظلا لع ايست لع ف نركسلا

 ' دغب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : توملا هيلع انيضق ©

 ' ضام لغف : يضق . تام هلجأ ىضقنا نيحف يأ ملف : ىنعمب . فرظلا

 ؛ لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض انا« انب ةلاصتأل نوكسلا ىلع ينبص
 : هب لوعفم : توملا , انيضقب قلعتم رورجيو راج .: هيلع . لعاف عفر

 ٠ . ةحتفلاب بوصنم

 . .بارعالا نم اهل لن ال مزاج ريغ طرش باوج ةيلعفلا ةلمجلا : مهلدام ©
 ريمض «مهاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لذ . اللا لمع ال.ةيفان :ام

 . نجلا لدام يأ . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا

 , يمض - لصتم ريمض ءاهاو . لدب قلعتم رورجمو راج : الإ هتوم ىلع«

 . صح ةادأ الا . ةفاضالاب رج لحم يف - بئاغلا

 روزجم هيلا فاضم : ضرألا . ةمضلاب عوفرم لغاف : ضرألا ةنماد ©

 اهل لاقي يتلا ةبيودلا يهو ةضرألا ىنعمب ... ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
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 اذا : ًاضرأ ةبشخلا تضرأ لاقي. هيلا تفيضأف اهلعف ضرألاو . ةفرسلا

 . ةضرألا اهتلكأ

 لعف : لكأت «ةبادلا» نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هقتأسنم لكأت ©

 :هتأسنم . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعفلاو ةمضلاب عوفرم عراضم
 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 . «هاصع ضرقت : ىنعمب . ةفاضالاب '

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رخ . تبرعأ : نجلا تنيبت رخ املف ©

 ةلمجلاو . طقس نيحف ىنعمب وه هريدقت اناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ش

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تنيبت . ةفاضالاب رج لحم يف.؛رخ» ةيلعفلا

 ءاقتلال رسكلاب تكرح بارعالا نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو

 طرش باوج «نحلا تنيبت» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف : نجلا . نينكاسلا
 . بارعالا نم اه لحم ال مزاج ريغ

 نم ةلمجلاو . نأشلا ريمض همساو لعفلاب هبشم فرح : نأ : اوئاك ول نأ ©

 عفر لحم يف اهربخو اهمسا عم «نأ»و «نأ» ربخ عفر لحم يف هباوجو هطرشلا
 نضام لعف : اوناك . عزاج ريغ طرش فرح :ومل «نجلا» نم لامتشا لذب

 لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان
 . نجلا ىلع دوعي ريمضلاو ةقراف فلألاو «ناك١ مسا عفر

 لعف : نوملعي «ناك» ربخ بصن لمم يف ةيلعفلا ةلمجلا : بيغلا نوملعي ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : بيغلا

 : ام . بارعالا نم ال لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اوثيل ام ©

 .ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضضام لعف : اوثبل . اه لمع ال ةيئفان

 . اوثكم ام يأ . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 «اوثيلا يف ةعامجلا واو نم لاحب قلعتم رورجبو راج : نيهملا باذعلا يف ©
 . اهلثم ةرورجم باذعلل تعن  ةفص : نيهملا
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 قرر سنو يوك كب ييسر م16 ١

 #*© ةْوفَع 1 ا مث 1

 1 لمف : ناك .قيقحت فرح : دق .ديكوتلاو ءادنبالل : ماللا : أبسل ناك دقل ©

 .٠ مدقم «ناك» ربخب قلعتم رورجتو راج : أبسل . حتفلا لع ينبم صقان ضام
 ميقأو رورجملا فاضملا فذحف ةيرقلا اولأسا : لثم . أبس لهأل : ريدقتلا

 . يحلل مسا اهنأل نيونتلا نم عنمت ملو ةملكلا تنون . هماقم هيلا فاضملا

 نييئاغلا 'ريمض «مهدو . ةيآ نم لاحب قلعتم رورجبو رانج : ةيآ مهنكسم يف ©
 .' ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : ةيآ ١ ةفاضالاب رج لحم يف

 ؛ نونلاو ىتثم اهنأل فلألا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم ؛ةيآ" نم لدب : ناتنج ©
 وأ .. ناتنج يه : هريدقت فوذحم أدتبم ربخ وأ درزفملا نيونت نم ضوع
 00 . نيتاسبلا نم ناتعومجم ىنعمب ناتنج : ةيآلا : ريدقتب

 نواعم 1 كيشف نيتنلم ةفصب قلعتم رورجمو راج : لامشو نيمي نع ©
 نوكي نأ نأ زوجيو لوألاب ءافتكا راحجلا فذحو لايش نعو يأ «نيمي) ىلع واولاب

 . فاضملا فذحب مهانكس عضاوم يف (مهنكسم يفا هريدقت

 لاق امل ةياكح لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اولك ©

 لعف يهو . كلذ محل لاقي نأب ءاقحأ مه وأ . مهيلإ نوثوعبملا هللا ءايبنأ مهل

 ريمض واولا . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ

 ش . ةقراف فلألاو لغاف عفر لحن يف لصتم

 :'مكبر ١ ضيعبتلل «نماو .اولكب قلعتم رورجمو راج : مكبر قزر نم ©

 :'فاضم وهو ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 رنج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو
 ةلاد «نَم» نأل «اولكذ لوعفم فذحو روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 . ش .هيلع
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 راج : هل . اهبارعإ برعتو ؛اولك» ىلع واولاب ةفرطعم : هل اوركشاو ©

 . حصفأ يهو ماللاب تيدع اهنكلو هوركشاو ىنعمب اوركشاب قلعتم رورجبو 1

 . ةبيط ةدلب مكقزر اهيف يتلا ةدلبلا هذه يأ فوذحم أدتبم ريخ : ةييط ةدلب © '

 . اهلثم ةعوفرم ةدلبل - تعن  ةفص : ةبيط

 يذلا مكبرو : ينعي فوذحم أدتبم ربخ : بر . ةفطاع واولا : روفغ برو «©

 عوفرم برل - تعن - ةفص (روفغاو روفغ بر مكركش بلطو مكقزر
 . هركش نمل روفغ يأ ةمضلا هعفر ةمالعو

 م 0 52 3
 لسه مل دورية نأ ونوتكك 7 0 نه تدع ةرسو دل[ س1 روب سو
 م < 2- ءيس 5 عر هم( دسم

 © ليرد سنثووسولشأو وخل كح نود

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوضرعأ . ةيفانثتسا ءافلا : اوضرعأف ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 . هللا ركش نع اودصف : ىنعمب

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . ةيببس : ءافلا : مهيلع انلسرأف ©

 رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض « مه ١ و رج فرح : ىلع

 فاضم : مرعلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مرعلا ليس ©

 : ليقو . ًاديدش ًامراع ًاليس يأ . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا

 فوصوملا فيضأف ديدشلا رطملا وه ليقو داو مسا وه ليقو ليسلا وه مرعلا
 . نيظفللا فالتخال هسفن ىلا ءيشلا ةفاضا باب نم نوكي وأ هتفص ىلا

 ريمض («مه)و . اهبارعإ برعتو «انلسرأ» ىلع واولاب ةفوطعم : مهانلدبو ©

 . هب لوعفم عفر لحم يف نييئاغلا
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 : ءايلا مسالا رج ةمالعو مهانلدبب قلعتم رورجمو راج : نيتنج مهيتنجب ©
 رنج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ةفاضالل نونلا تفذحو ىنشم هنأل

 ىتنثم هلأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم ِناث هب لوعفم : نيتنج .ةفاضالاب

 ! يفو ةلكاشملا لجأل نيتنج ٍلدبلا يمس دقو . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 ش . مكهتلا نم برض ميركلا لوقلا
 : تفذحو ءايلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم نيتنجل  تعن - ةفص : يقاوذ ©

 اوذا ثْيَوم «تاذاو «تاذ» ىنثم . نيتاوذ : اهلصأ نأل ةفاضالل نونلا

 000 : . تاوذ : عمجلاو

 ' لكأ .: هلصأو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا!فاضم : طمخ لكأ ©
 ١ ١ ثعن  ةفص : طمح . هماقم هيلا فاضملا ميقأو فاضملا فذحف. طخ لكأ
 ::ىنعمب طمخلاب تفصو يهام ىلع «لكأ» نركت وأ اهلثم ةرورجم لكأل
 ثراقتي نيتملكلا نأل «لكأ» نم ًالدب «طخخ» نوكت نأ زوجيو عشب لكأ يتاوذ
 3 . امهانعم

 نأل «طمخ» ىلع ال «لكأ» ىلع ةفوطعم : لثأ . ةفطابع واولا : ءىشو لثاو ©
 .!اضيأ «لكأ» ىلع ةفرطعم : ءىش . ةفطاع واولاو هل لكأ ال لثألا
 1 . ةرسكلاب ناترورجم ناتملكلاو

 ' ةينبم «نم» ؤ) ءيش نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو زاج : ليلق نردس نم ©

 ! تاكعت ةفص : ليق . ردس نم هنوك ةلاح ءيشو ىنعمب !ءيشاا ماهبال

 («لثألا»و .  قبنلا رجش نم ءيشو : ىنعمب ةرسكلاب اهلثم ةرورجم زدسل
 1 . ةلثأ هدرفم ءافرطلا نم عون وهو رجش

 هم د ره مس هر ةسرأو سس ل 2

 ظ دوك رجعو درك مت ١و7

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : مهانيزج كلذ ©

 قاكلاو دعبلل ماللا ؛كلذ» مهانبقاع ىنعمب ؛مهانيزج» هرسفي لعفب
 ريمض «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعنف : ىزج .باطخلل
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 بصن لحم نييئاغلا ريمض «مهاو لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 . هب لوعفم

 ينبم ٍضام لعف : اورفك . ةيردصم : ام . رج فرح ءابلا : اورفك امب © '
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ْ

 .بارعالا نم اهل لحم ال ةيردصملا «ام» ةلص «اورفك» ةلمجو . ةقراف فلألاو

 ببسب ىنعمب مهرفكب يأ ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امودو

 راجلاو . هماقم ردصملا هيلا فاضملا ميقأو رورجملا فذحف . مهرفك

 . كلذ مهانيزجب قلعتم رورجملاو

 ال ماهفتسا فرح : له . ليلعتلا ديفت . ةيفانثتسا واولا : يزاجن لهو ©

 ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يزاجن «ام» ىنعمب انه وهو . هل لمع

 . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع

 بوصنم هب لوعفم : روفكلا . ال لمع ال رصح ةادأ : الإ : روقكلا الإ ©

 ةغلابملا غيص نم وهو . رفكلا ريثكلا وأ ديدشلا يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . لعاف ىنعمب لوعف

 يفرد يوب فرحا ىف ا ١

 © َينماءمابلو لَيسَ

 يأ «اولك» يف ردقملا ىلع ةفطاع نوكت نأ زوجيو . ةيفانئتسا واولا : انلعجو ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لعج .. مكبر قزر نم اولك محلانلق

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛انالو . انب هلاصتال

 فاضم وهو ةحتفلاب ةيفرظلا ىلع بوصنم انلعجب قلعتم ناكم فرظ : مهثيب ©

 . اهبارعا برعتو «مهنيب» ىلع واولاب ةفوطعم : يتلا ىرقلا نيبو ©
 ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم («ىرقلا#و
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 ' ةفْض رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يتلا . رذعتلل فلألا
 ٍ . ىرقلل - تعن -

 . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : اهيف اثكراي ©
 . انكرابب قلعتم رورجمو راج : اهيف «انلعج» بارعإ برعت : انكراب

  فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعسفم : ةرهاظ ىرق ©

 ةفص : ةرهاظ .٠ يثالث ةركن روصقم مسا اهنأل تنونو . اهنيونت لبق رذعملل

 . - اهرخآ يف ةرهاظلا حفلا اهبصن ةسالصو اهلثم ةبوصنم ىرسقل - تعن -

 1 . ةحضاو اهضعبب ةلصتم ىرق : ىنعمب

 : 'ًاهيف . اهبارعا برعتو هانلعج» ىلع واولاب ةفيطعم : ريسلا اهيف انردقو ©

 ' هبضن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ريسلا . انردقب قلعتم رورجبو راج
 . ةحتفلا

 لعفل - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهيف اوريس ©

 فذح نع ينبم رمأ لعف : اوريس . اهيف اوريس محل انلقو : ىتعميب رمضم
 عقر لحم يف لصتم ريمض داولا ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نآل نونلا

 . اوريسب قلعتم رورو راج ::اهيف . ةقراف فلألاو لعاف

 ةيفرظلا 'ىلع بوضنم هيف لوعفم  نامز فرظ : ًامايأو يلايل#«
 فرصلا نم عون هثل نوني لو اوديسب قلمتم ةحدتلا هب.صن ةسالسي  ةيناسزلا
 « يلايل ؛ ىلع واولاب ةفوطعم : ًامايأو - لعافم - نزو ىلع  نيؤنتلا -

 متتش ناو ليللاب متئش نا اهيف اوريس مهل انلق ىنعمب . ةحتفلاب اهلثم ةيوصنم
 . راهتلاب

 ركذم عنج اهنأل ءايلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم ؛اوريس» ريمض نم لاح : نينمآ ©

 . درفملا نيونتإنم ضوع نونلاو ملاس



 تداعاز مالت فشلوا ير ياوبَق ١
 © رفيع كك كا ورامي

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع ءافلا : انير اولاقف ©

 : انير . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 هبصن ةمالعو بوصنم ةفوذحم ءادأب ىدانم : بر . انبراي : ريدقتلا

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «اناو .ةحتفلا

 . ةفاضالاب رج

 لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم بلط ةغيصب ءاعد لعف : انرافسأ نيب دعاب ©

 ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 لاقي هنأل اهوعفمب وأ دعابب قلعتم فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا

 ةلمجلا حبصتف انرافسأ نيب دعوب : فرظلا ىلا هدانسا وأ لعفلا عوقو دنع

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : رافسأ . ناخسرف ريس : انلوقك

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو فاضم وهو ةرسكبلا

 . ةفاضالاب

 بوصنم هب لوعفم : سفنأ «اولاقف» بارعإ برعت : مهسفنأ اوملظو ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . مهرفك ببسي مهسفنأ اوملظو : ىنعملا . راجلا اهتلص تفذحو

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ةيببس ءافلا : ثيداحأ مهانلعجف ©

 ريمض «مهاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع يبنم ريمض «اناو .انب
 بوصنم نات هب لوعفم : ثيداحا . لوأ هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا

 - نزو ىلع  نيونتلا - فرصلا نم عونمت هنأل نوني لو ةحتفلا هبصن ةمالعو

 مهرابخأ لقانتت سانلا نيب ثيداحأ باحصأ مهانريصف : ىنعمب  ليلعافم

 د ١#"



 :' ىتعمب . اهبارعإ برعتو «مهانلعج# ىلع واولاب ةبقوطعم : مهانقزمو ©

 نينيآلا يف تبرعأ : روكش رابص لكل تايآل كلذ يف نا قزمم لك ©
 نم ًالدب ةرسكلاب بوصنم كير مسا «تايآاو ةعساتلاو ةعباسلا نيتميركلا

 . ملاسلا ثنؤملا عجب قحلم هنأل ةحتفلا

 7 در
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 بفرح :.دق . ديكوتلاو ءادتبالل اللا يمتع دولا ؛ قدص دلو ©

 لعب رج لح يف نيئاغلا ريم «منهاو رج فرح : : + هتظ سيلبا هيلع ©

 هنأل نوني لو ةمضلاب عوفرم لعاف سيلبا . قدصب قلعتم رورجملاو راجلاو
 ثوصنم هب لوعفم : هئظ . ةيملعلاو ةمجعلل  نيوئتلا - فرصلا نم عونمم
 ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو قدصب
 هدنجو وأ . هنظ سيلبا مدآ ينب وأ أبس لهأ ىلع ققح دقلف : ىنعمب

 : : .اقداص

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : هوعبتا . ةيببس ءافلا : الإ هوعبتاف ©

 لصتم يمض ءاهلاو . لغاق عقر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب
 لهأ هعبتاف يأ . هب الوعفم بصن ل يف مضلا ىلع ينيب بئاغلا ريمض

 7 بارعالا نم امل لحم ال ءانثتسا ةادأ ': ! . مدآونب وأ أبس

 نم . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم الاب ىتتسسم : نيثمؤملا نم ًاقيرف ©
 مسالا رج ةمالعو «ًاقيرفا نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج 0: نيئمؤملا

 .٠٠ درفملا يف ةكرحلا نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل ءايلا

 نر



 00 ل
 © نحكم ع رول امم

 صضام لعف : ناك . اه لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : هل ناك امو ©

 . «ناك» ريخب قلعتم رورجمو راج : هل . حتفلا ىلع ينبم صقان

 نمب رج لحم يف نييئاغلا ريمض ؛مهدو رج فرح : ناطلس نم مهيلع © '

 . ديكوتلل دئاز رج فرح : نم «ناطلس» نم لاحب قلعتم رورجملاو راجاو

 . ةجح وأ طلست يأ «ناك» مسا هنأل الحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : ناطلس

 . رج فرح ليلعتلا مال ماللا . ال لمع ال رصح ةادأ : نم ملعشل الإ ©

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : ملعت

 «نأ» ةلص «ملعنا ةلمجو . نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 ردصم ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأ»و . بارعالا نم امل لحم ال ةرمضملا

 طيلستلا كل للع وأ . ناطلسب قلعتم رورجملاو راجللاو . ماللاب رج لح يف

 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ملعلا هب قلعت ام دارملاو لمعلاب

 . هب لوعفم بصن لحم

 نمؤي . بارعالا نم اهل لحم ال لصوملا ةلص : ةلمجلا : ةرخآلاب نمؤي ©

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عيفرم عراضم لعف

 رورجملا فذحف ةرخآلا ةايحلاب يأ . نمؤيب قلعتم رورجمو راج : ةرخآلاب

 . هلحم ةفصلا تلحو فوصوملا

 لوصوم مسا «نم»و . ملعب قلعتم رورجبو راج : كش يف اهنم وه نمم ©

 .أدتبم عفر لح يف لصفنم ريمض : وه .نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 قلعتم رورجبو راج : كش يف . كش نم لاحب قلعتم رورجمو راج : اهنم

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «كش يف اهنم وه ةيمسالا ةلمجلاو ؛وه» ربخب

 . بارعالا

 اال



 1 - لاصتم يمض فاكلاو ةمضلاب فرم يم : كير. ةياعسل دا: كبرو ©

 هيلإ فاضم : ءيش ٠ ظيفحب قلعتم رورجمو راج : ظيفح ءيش لك ىلع ©

 . ةمضلاب عرفرم أدتبما ربخ : ظيفح . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم

 . ظفاحم ىنعمب

 ِنوَمتوْوَ 1 طلال ف 0
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 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©
 اي' لق يأ . ميركلا لوسرلا وه بطاخملاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . دمحم

 . ةسمخلا لاعفألا نم هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوعدا ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 اوعدا لق يأ . هب لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا ©

 . كموق يكرشمل دمحم اي لق وأ . نوكرشملا اهيأ

 - عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم اهل:لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : مقمعز ©

 :ريدقتلا . فوذحم هب لوعفم هنأل لحملا نيصتم ريمض لوصوملا

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف يهو . مهومتدبع يأ مهرمتمعز
 ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلا . كرحدل لا عفرلا ريمضب

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا

 لزعفم نم وأ «نيذلا» نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجو راج : هللا نود نم ©

 ٍناثلا «متمعز» لوعفم نم ةفوذحم ةفصب قلعتبم وأ لوألا 'متمعز»

 ةخلا مهؤمتمعز ىنعمب ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : هللا .فوذحملا
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 همساب مهومتيمسو ةكئالملاو مانصألا نم هللا نم متمعز وأ .هللا نود نم

 . عفنلا مكل وبلجيل وأ مكورصنيل

 . نوكلمي ال مه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ ةيلعفلا ةلمجلا : نوكلمي ال ©

 ةيفانثتسا «ةرذ لاقثم نوكلمي ال» هلوقب مهنع هللا ةباجا يه ةيمسالا ةلمجلاو

 عراضم لعف : نوكلمي . امل لمع ال ةيفان : ال . بارعالا نم اهل لحم ال

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 هيلا فاضم : ةرذ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةرذ لاقثم ©

 8 ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 . نوكلمي الب وأ ةرذ نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجو راج : تاومسلا نه

 . رض وأ عفن وأ رش وأ ريخ نم ةرذ نزو نوكلمي ال يأ

 ديكاتل ةدئاز «الاو «تاومسلا يف» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرأآألا يف الو ©

 . ىفنلا

 رج فرح ماللا . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع راولا : امهيف مهل امو ©

 . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاخلا ريمض ؛مهاو

 نيذه يف . ةينثتلا ةمالع «اماو «كرش» نم لاحب قلعتم رورجمو راج :اههيف

 . نيسنجلا

 تاومسلا امو نيسنجلا نيذه نم مه امو يأ . رخؤم ًأدتبم هنأل ًالحم

 . كلملا يف الو قلخلا يف ةكرش نم ضرألاو

 رورجمو راج : هل . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : مهثم هل امو ©

 يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : نم . هللامو يأ مدقم ربخب قلعتم

 . اريهظ١ نم لاحب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم

 . نيعم نم يأ ؛كرش نم» بارعا برعت : ريهظ نم ©

 ل ”6#ه



 ل ا سا

 0 واقع نع عادا 00 دعما ل 77
 0 21ه كاد وجي 0 هو هد 2

 لعق : عفنت . احل لمع ال ةيفان : ال ٠ ةفطاع واولا : .ةعافشلا عفنت الو ©
 ' . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةعافشلا .٠ ةمضلاب عوفرم عراضم

 لضتم ريم ءاحلاو عفنت الب قلعتم ةيفرظلا ىلعو بوصنم ناكم فرظ : هدذع ©

 1 : ةفاضالاب رج لحم يف
 / رج فرج ماللا : نمل . ال لمع ال رصحقادأ : الإ : هل نذأ نمل الإ ©

 : رورجملاو راججلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع لع ينبم :لوصوم مسا «نماو

 ...ةئلطمو نيمفاشلا نم هل نذأ نع ةناك لإ ريدقتلا . ةفوذحم لاحب قلعتم
 ؛ "ضام لف : . هعيفشل يأ هل.نذأ نمل ةنئاك الا ةعافشلا عفنت ال وأ .هل
 0 اج هيف رتسم ريف لعاشلاو حتفلا ىلع ينبم

 ' يأ هعيفشل يأ نذأب قلعتم رورجبو راج : هل . هناحبس هللا وهو «هدنعا
 ّْ . لجأل فشلا نا قو نإ ىنعلا دأ . هلجأل

 م سم يدل لاح طي لم نس كسا ل ني لا
 . .حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم نضام لعف : زف

 يف نييئاغلا ريمض ؛مهدو لعاف بئان عفر لح يف رورجثو راج ؛ : مهيولق نع ©
 نع عزفلا هللا فشك : ىنعمب عزفلا اهنغ فشك يأ . ةفاضالاب رج لحم
 لح يف ؟معرلق نع ميقا لعد ممل عوفشلاو نيمفاشلا بولت يأ ميرال
 فرظلا دعنب اهعوقول ةفاضالاب رج

 لضصتم ريم والا . ةعامجل واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©
 لالا مزاج ريغ طرش باوج «اولاق» ةلمجو ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف
 . مهنيب اهيف اولءاست يأ ٠ بارعالا نم اه

 را



 هب لوعفم بصن لع يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : مكمر لاق اذام ©

 لعاف : مكبر . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق «لاق» لعفلاب مدقم

 رج لحم يف - نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . ةمضلاب عوفرم

 بصن لحم يف ةيماهفتسالا ةلمجلاو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب

 . اولاقل - لوقلا لوقم هب لوعفم

 لد رمضم لعفي بوصنم هب لوعفم : قحلا . تبرعأ : اولاق : قحلا اولاق ©

 لاق اذام ضعبل مهضعب نيلئاق اولءاست ىنعمب قحلا لاق يأ . هلبق ام هيلع

 نمل ةعافشلاب نذالا وهو قحلا لوقلا يأ قحلا لاق : اولاق ةعافشلا يف مكبر

 .هماقم «قحلا» ةفصلا تميقأو «لوقلا» فوصوملا بوصنملا فذحف : ىضترا

 . بارعالا نم اط لحم ال ةيفانثتسا «قحلا اولاق» ةلمجو

 عفر لح يف لصفتم ريمض ره . ةيفانعتسا واولا : ريبكلا ىلعلا وهو ©

 ناعوفرم اوه» أدتبملا ربخخ دعب ربخ يأ ناعباتتم ناربخ : ريبكلا يلعلا .ًادتبم

 . يلعلل - ًاتعن  ةفص ةريبكلا» نوكي نأ زوجيو ةمضلاب

 100 ا 1 طع رب
 اناك سال ضالاو توهتلارتو زرق ء 7

 ل ملص وك 2
 3 «© نيئِلكَصِف وأوكه
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 لعافلاو . نينكاسلا ءاقتلال واولا تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 ' . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 - لوقلا لوقم هب لوعفم بضن لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : مكقزري نم ©

 لعف : مكقزري . أدتبم عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : نم

 فاكلا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 . «نم» ربخ عفر لحم يف «مكقزري» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 ا 7ال#



 1 . اهلثم ةرورجم «تاومسلا# ىلع واولاب ةفوطعم

 ! أديم ربخ : هللا : نيتكاسلا ءاقتلال ماللا ترسكو تبرعأ : لق : هللا لق ©
 ' . مهبجأو مهأسا : ىنعمب ةمضلاب ميظعتلل عوفرم هللا وه هريدقت فوذحم

 . ةلمجو - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف !هللا ره ةيمسالا ةلمجلاو
 ْ . اهل لحم ال ةيفانعتسا «لق»

 . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نا . ةفطاع واولا : مكايا وأ اناو ©
 : لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ًافيفخت ةقوذحملا وأ ةمغدملا هاناو

 انا ىلع ةفوطعم مكايا . ماهبالا ديفت فطع فرح : وأ «َّنا» مسا بصن
 نأ زوجيو' .. بوصنم ىلع ةفوطعم اهنأل بصن لح يف نوكسلا ىلع ةينبم
 ميملاو باطخلل فاكلا . بضن لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ًاريمض ؛ابا» نوكت
 ' . عمجلا ةمالع

 . قلغتم روزجمو راج .: ىده ىلع  ةقلحزملا  ديكرتلا مال ماللا : ىده ىلعل ©
 ْ . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةرسكلا مسالا رجن ةمالعو «نا» ربخب

 «قده ىلعلا ىلع ةفوطعم : لالض يف . ةفطاع وأ : نيبم لالض يف وأ ©
 ٠ ةفض : نيبم . هرخآ ىلع ةرهاظلا ةرسكلا مسالا رج ةمالعو اهبارعا برعتو
 دخنأ نأ : ريدقتلاو .. ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لالضل - تعن -

 : هب لدتسا وأ ىنعملا فرع دقو . نيبم لالض يفل يناثلاو ىده ىلعل نيقيرفلا
 / . قايسلا نم

 ** َنلَمععْالَض عرالَم اس ا ا سر و
 أ .امل لمع ال ةيفان : ال . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نولأست ال لق ©

 ' ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نولأست

 ' لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو . لعاف بئان. عفر لحم يف لصتم
 ْ ١ . - لوقلا

 تر



 ا اا

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : . نعب رج لح يف نوكسلا

 ابع يأ ٠ 0 اا

 دئاعلاو . بارعالا نم امل لح ال لوصوملا ةلص « انمرجأ » ةلمجو . انينذأ

 . هب لوعفم هنأل لحملا بوصتم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا ب

 «أم» نوكت نأ زوجيو . مثإ نم هانبكترا : ىنعمب انمرجأ (ع :ريدقتلا

 ليرات امال امو «اماو اهل لع ال اهنلس هربا ةلج وكت ةيردصم

 . نولأستب قلعتم رورجملاو راجلاو نعب رج لحم يف ردصم

 ٍلعف : لأسن . ىلوألا 4ال» ىلع ةفوطعم : ال . ةفطاع واولا : لأسم الو ©

 ًابوجو هيف راتسم ريمض لعافلا بئانو ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم

 . نحن هريدقت

 واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نولمعت : تبرعأ : نولمعت امع ©

 نم ال لحم ال "ام» ةلص ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 نع : ريدقتلا نعب رج لحم يف : اهدعب امو ةيردصملا ؛امهو .بارعالا

 - عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص نوكت وأ . مكلمع

 راجلاو هنولمعت امع : ريدقتلا لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا

 . لأسنب قلعتم رورجملاو

 ل 2 هم | 5
 0 ميل ات/او يا ف و يع ميلف 395

 طفلا عفر ام ع + ب ا يعل: قير اقذيب دبي لق

 ةيفرظلا ىلع بوصنمو فاضم وهو «عمجي» لعفلاب قلعتم ناكم فرظ : نيب

 «انيراو «اننيب» يف «اناو ةمضلاب عوفرم لعاف : بر . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 رو هنري عج لع مب فلسا: قحلاب اذنيب يتشي مث

 .برلا لع ودمي هه :ريدق لج هيف يسم ريمسع ؟حتفيا لعاشإ ا

 تور



 ريمض نم ةفوذحم لاحب قعلتم رورجمو راج : نا ! قحلاب اننيب مكحي يأ
 انئيب حتفي ىتعمب فوذحم ردصمل ةفصي قلعتم و أ قحلاب ًايداه يأ «حتفي»

 1 :. قحلاب ًاسبتلم ًاحتف

 يف لصفنم ريمض وه . ليلعتلا ديفت ةيفانتتسا رارلا: ميلعلا حاتفلا وهو ©
 . ميلعلا مكاحلا وه يأ . ًادتبملل ناربخ . ميلعلاو حاتفلا . أدتبم عفر لحم

 . حاتفلل ًاتعن - ةفض «ميلعلا» نوكي نأ زوجيو

 و سرك 200 7 4

 08ه يفرز هاون 5ك ةرش مدل نك ووثأ ”/
 . هعراضم هلأل نوتلا فذح ىلع يتيم رمأ لعف : ينورأ ٠ :تبرعأ : يتورأ لق ©

 : ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو ةياقولا نون نونلا . ةسمخلا لاعقألا نم

 . نيتكاسلا ءاقتلال ءايلا تحتفو لوأ هب لوعفم بصن لحب يف

 : . بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص هدعب ةيلعفلا

 . عفرلا ريمضب هلاصتال نركسلا لع ينبم ٍضام لعف : ءاكرش هب متقحلا ©
 ريمض - لعاف عقر ل يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريف ءاصأ : كرحتمللا

 : . متقحلأاب قلعتم رورجمو راج : هب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو - نيبطاخملا

 : هلأل لحملا بوصنم فوذحم ريمسغ لوصوملا ىلا  عجازلا  دئاعلاو هللاب يأ
 مواةحتفلاب بوصنم لاح : ءاكرش .٠ هب مهومتقحلا : ريدقتلا ٠ هب لوعفم

 : ئنعمب  ءالعف - نزو ىلع هنأل - نيونتلا - فرضلا :نم عونمم هنأل نوني

 ! قحتست مانصألا هذه متدجو' فيك ىرأل ءاكرش هللاب مهومتقملا نم ينورأ

 0 .٠ ةدابعلا

 ' فرح : لب ٠ اذه مطوق نع ممل عدر يأ رجنو عور فرح: وه لب الك ©
 ' أدتبم عقر لحم يف هدحو هللا ىلا دئاع لصفنم ريمض وه. فائئتسالل بارضا
 : يأ . هدعب ام نأشلاو دحأ هللا وه لق - ىلاعت هلوق لكم نأشلا ريم وأ
 : . ةيمسالا ةلمجلا
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 حدملا ىلع عوفرم وأ اوه) ربخخ : ةلالجلا ظفل : ميكحلا ن زيزعلا هللا ©

 . هلا تعن- ةفص وأ ةلالخجلا ظفل نم لدب : زيزعلا . ةمضلا عفرلا ةمالعو

 ةلالجلا ظفل نوكي نأ زوجيو . ةلالجلا ظفلل ٍناث - تعن  ةفص' : ميكحلا

 . ميحرلا زيزعلا اوه» ربخو وه» نم ًالدب

 سس 0-2

 را ورورد َكإ ةئئبناو
 © نوع

 لعف : لسرأ . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانثتسا واولا : كانلسرأ امو ©

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام

 بصن لحم يف  بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو . لعاف عفر لح

 . هب لوعفم

 بطاخملا فاك نم لاح : ةفاك . اه لمع ال رصح ةادأ : سانلل ةفاك الإ ©
 هلاسرا الا يأ سانلل ًاعماج «ًافاك» ىنعمب ةحتفلاب بوصنم «كانلسزأ يف

 ةمالعلاو ةيوارلا : ءاتك ةغلابملل يه اذه ىلع ءاتلاو مهب ةطيحم مهل ةماع

 ترمخخأو ًاظفل تمدق يتلا ةفاكب قلعتم رورجبو راج : سانلل . ةغبانلاو

 . هيلع تمدق «سانلا» نم ًالاح «ةفاك) نوكت وأ شعم

 اهب ةمالعو ةبوصنم بطاشللا ةذاك نم ةياث لاح : ًريذنو ًاريشب ©

 . اهبارعإ برعتو «ًاريشب» ىلع واولاب ةفوطعم : ًاريذن .ةحتفلا 3

ةخيص «ليمف» نزو لع ةملكلاو نيرفاكلل ارثعمو نينؤملل ارثبم وأ ًاغلبم
 

 . لعاف ىنعمب ةغلابم

 . لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيكردتسا : واولا : سانلا رثكأ نكلو ©

 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : سانلا . ةحتفلاب بوصنم اهمسا : رثكأ

 . اه لمع ال ةيفان : ال «نكل» ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوملعي ال ©
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 'عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضنم لعف : نوملعي
 . كلذ نوملعي ال يأ . مولعم هنأل اطوعفم فذحو . لعاف

 2-0 0ر0 ا ل

 نقص حنو دعس وووعبَو 4 ١
 سنوي ةروس نم نيعبرألاو ةئماشلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 . لفنلا ةروس ْنم نيعبسلاو ةيداحلاو ءايبنالا ةروس نم نيثالشلاو ةنماشلاو

 هج نليتكتتار ةءاسا عوكل رز هين ٠

 مدقم ربخب قلعتم رورجو راج : مكل . تبرعأ : موي داعيم مكل لق
 . دغو يأ ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : داعيم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : موي . نييبتلل فاضم وهو

 ْ ْ : . ةرشكلا

 !_ تعن  ةفص بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةعاس هنع نورخأتست ال ©

 . تؤبشب عوفرم عراضم لعف : نورخأتست . اهل لمع ال ةئيفان : ال . داعي
 ' قلغتم رورجيو راج : هنع .'لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 ' ةيفزظلا ىلع بوصنم نورخأتستب قلعتم نامز فرظ : ةعاس . نورخأتستب

 1 .اهيلع لدي هلبق ام نألو اراصتخا فرظلاو راجما اهتلص ةحتفلا هبصن ةمالعو
 . ةغلابملل تديز نيسلاو

 ' بزعتو «ةعاس هنع نورحخأتست ال١ ىلع واولاب ةفوطعم : نومدقتست الو ©

 ام نالو ًاراصتخا فرلغلاو راجلا اهتلص تفذحو نومدقتت الو يا . اهبارعا

 . ةغلابملل تديز نيسلاو . اهيلع لدي اهلبق
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 وماي انكر
 "1 0 د و سو

00 
 رختاالز اور تمن رإأوفِيصْتَم 2-0
 © نيو

 ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةيفائئتسا : واولا : اورفك نيذلا لاقو ©

 : اورفك . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع يتم لوصوس سا: نيل . عيل '

 لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينيم ضام لعف
 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «اورفك» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر

 . بارعالا

 بوصنم عراضم لعف : نمؤن . لابقتساو بصنو يفن فرح : نمؤن نل ©
 نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب
 . - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلاو

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . رج فرح ءابلا : نآرقلا اذهي ©

 ةراشالا مسا نم لدب : نآرقلا . نمؤن نلب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج

 . ةرسكلا هرج ةمالعو رورجم

 : ريدقتب ةيفان نوكت وأ يفنلا ديكاتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : يذلاي الو ©

 لدي هلبق ام نألو عماسلا ملعلو ًاراصتخا لعفلا فذحف . يذلاب نمؤن الو
 يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «يذلا»و رج فرح ءابلا : يذلاب . هيلع

 . نمؤن الب قلعتمرورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم

 يذلاب الو : ريدقتلا ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم ناكم فرظ : هيدب نيب ©

 ليقو . هللا بتك نم نآرقلا لبق لزن ام يأ . هيدي نيب رقتسم وه وأ رقتسا
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم فاضم وهو . ةمايقلا موي وه

 م”



 تفيذحو ىنثم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هيدي
 ْ . هيلا فاضم رج لح يف لصتم ريمض ءاهلاو . ةفاضالل نونلا

 لمف : ىرت . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفانئنتشسا واولا : ىرت ولو«©

 'هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةمضلاب عيفرم عراضم

 , اولا باونجو . بطاخملل وأ ميركلا لوسرلل لوقلاو تنأ هريدقت ًابوجو

 0 . بيجعلا تيأرل مهفقوم ةرخآلا يف ىرت ولو : ىنعملا . فوذحم

 . .فرظ بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا : نوفوقوم نوملاظلا ذإ ©
 ' عوفرم أدتبم : نوملاظلا .. نينكاسلا ءاقتلال رسكلاب كرحوأ ىرتب قلعتم نامز

 ' . دزفملا يف .ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس رئكذم عمج هلأل .واولاب

 :ضوغ نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب هلثم عوفرم ًادتبملا ربخ : نوفوقوم
 ,ةفاضالاب رج لحم يف ةيمسالا ةلمسجلاو . درفللا يف ةكرخلاو نيوتتلا نم

 . نوم لاظلا فقي نيح ىرت ولو :ىنعمب

 بر . ةيفرظلا ىلع بوصتم نيفوقومب قلعتم نامز فرظ : مهير دنع ©
 ريم !مهاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب :رورجم هيلا فاضم

 . هبر مامأ يأ ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 ىنعمب نيماظلا نم لاح بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا: مهضعب عجري ©

 .عياضم لمف : عجري ٠ ةعبتلا هلمحيو ضعب ىلع دري مهضعب «نوميالتيا

 ١ تيرعأ «مه»و . :ةمضلاب عوفرم لعاف : ضعب ٠ ةمضلاب عوفرم

 هب لوعفم : لوقلا . عجزيب قلعتم رورجمو راج : لوقلا ضعب د ىلا ©

 . ةحتفلاب بوصنم

 . لحم يف حفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 .' بارعالا نم ال لحم ال هتلص .: هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر ْ

 ! واوب' هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : اوفعضتسا ©
 . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولا: . ةعابجلا
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 . ايندلا يف رافكلا مهفعضتسا نيذلا : ىثعمب

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج فرح ماللا : اوريكتسا نيذلل ©

 ةلص «اوريكتسا» ةلمجو لوقيب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف حتفلا

 . رفكلاب مهولضأ نيذلل ىنعمب «اورفك) بارعا برعت لوضوملا
 ريمض : متنأ - دوجول عانتما فرح مزاج ريغ طرش فرح : مكنأ الول ©

 . ابوجو فوذحم هريخو أدتبم عفر لحم يف لصفنم

 ينبم صقان ضام لعف : انك «الول» باوج يف ةعقاو : ماللا : نينمؤم انكل ©

 ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 عمج هثأل ءايلاب بوصنم اهريخ : نينمؤم «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسسلا

 طرش باوج «نينمؤم انك» ةلمجو . درفملا نيوثت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم
 ىدحلا نع انومتددص متنأ الول ىنعمب . بارعالا نم امل لحم ال مزاج ريغ

 . نينمؤم انكل

 لكم اع ه ذو أ وفوض تنل ا وركن لَو ١
 يبوح جددي

 ةميركلا ةيآلا يف «اورفك نيذلا لاق» بارعا برعت : اوريبكتسا نيذلا لاق ©

 . ةقباسلا 1

 لعف : اوفعضتسا . لاقب قلعةمرورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف حتفلا
 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام

 ةلص «اوفعضتسا» ةلمحو . ةقراف فلألاو لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

 . اهل لحم ال لوصوملا

 ريمض : نحن . ماهفتسا ظفلب راكنا فرح ةزمحلا : مكانددص نحنأ ©

 ينبم ضام لعف : ددص . أدتبم عفر لج يف  نيملكتملا ررمض - لصفنم
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 لعين اكل يمس ل بس «ان»و ..انب هلاصتال نوكسلا ىلع

 . «نحن» ربخ عفر لحم يف مكانعنم يأ «مكانددص)

 سلا مسالا رج ةمالعو . مكانددصب قلعتم رورجتوإ !اراج : ىدهلا نع و

 ْ . نينكاسلا ءاقتلال «ننع» نون رسكو رذعتل فلألا ىلع ةردقملا

 وهؤ ةيفرظلا ىلع بوصنم انددصب قلعتم نامز فرظ مكءاج ذإ دعب ©

 فاضم وهو ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : .١١ فاضم

 ' يف عاستالا باب نم اهيلا ًافاضم تعقو دقو فوللا م ًاضيأ «ذإاو ًاضيأ
 نضام لمخ : ءاج . لمجلا ىلا فاضي اي نامزلا فرظ اهيلا فيضأف نانمزلا
 : يف تبرع أ مكاو وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم

 .اذإ» فرظلا دعب اهعوتول ةفاضالاب رج لح يف ؛يك ءاجإل ؟ ةلمجو ؟مكاندام#

 لص وفم را ٠ ارسال عقرلا يمضي هلاصتال نوكسلا لح ينبع صقان ١

 :ةمالع ميملاو ؟ناك» مسا عفر لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض -

 ماس ركذم عمج هنأل ءايلاب بوصنم «؛ناك» ربخ : نيمرجم . روكذلا عمج

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 ايام رك زبأو ةرتشأ تيرا ااه يشس آيل
 نرد 0 212 2 3
 انكم كوبا

. 
 ' : نيذلا . ةفطاع واولا : اوريكتسا نيذلل اوفعضتسا نيذلا لاقو ©
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 يف تبرعأ هدعب ةلمجلاو لعاف عفر لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 . نيثالثلاو ةيداحلا ةميركلا ةيآلا

 ريخ : ركم ١ فانئتسألل بارضا فرح : لب : راهثلاو ليللا ركم لب ©

 وأ راهنلاو ليللا يف مكركم كلذ ببس وأ مهركم وه : هريدقت فوذحم أدتبم

 . كلذ ببس راهنلاو ليللا يف مكركم : ريدقتب ًافوذحم اهربخو أدتبم نوكت

 ركملاب انل مكيدصت لب نولوقت امك اندص يذلا وه انمارجا نكي مل : ىنعملاو

 ركملا ةفاضاو هب لوعفملا ىرجم هئارجاب فرظلا يف عستاف . ًاراهنو اليل انيلع

 : ليللا . يزاجملا دانسالا ىلع نيركام مهراجنو مهليل لعج وأ . هيلا

 واولاب ةفوطعم : راهنلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . اهبارعا برعتو «ليللا» ىلع

 .هلبق اب قلعتم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامزلل فرظ : افئورمأت نإ ©

 يف لصتم ريمض ريمض واولاو نونلا توبشن عوفرم عراضم لعف : نورمأت

 نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض  لصتم ريمض ؛اناو . لعاف عفر لحم
 . هيلا فاضم رج لحم يف ةانثورمأت» ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف

 نأب بوصنم عراضم لعف : رفكن . بصنو ةيردصم فرح : هللاب رفكذ نأ ©

 :هللاب . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ال ةيردصملا «نا» ةلص ؛رفكن» ةلمجو . رفكتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج

 فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «ْنأا»و . بارعالا نم أمل لحم

 رورجملاو راجلاو . هللاب رفكلا ىلع اننولمحت وأ هللاب رفكلاب ريدقتلا . ردقم رج

 . اننورمأتب قلعتم

 . اهبارعإ برعتو ؛هللب رفكت» ىلع واولاب ةفرطعم : ًادادنأ هل لعجنو ©
 ءارظن هل لعجن نأ ىنعمب «دن» اهدرفم . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًادادنأ

 00. هلاحبس هل ةلثامم وأ ةهباشم ةطآلا نم 7

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورسأ . ةيفانثتسا واولا : ةمادخلا اورسسأو ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 . سوفن يف مدنلا اوفخأو : ىنعمب ةحنتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةمادنلا
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 نوكسلا ىلع ينبم ؛نسح» ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : باذعلا اوأر امل ©
 فوذحم طرشلا باوجو . باوجلاب ةقلعتم ةينامزلا ةيقرطلا ىلع بعن لع يف
 ةفوذحملا فلألا ىلع ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لغف : اوأر . هانعم مدقتل
 ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتالو نينكابسلا ءاقتلال 3 تفذحو رذعتلل
 ؛بوضطنم هب لوعفم : باذعلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لضتم
 تيقبو . ةفاضالاب رج لحم يف «باذعلا اوأر» ةلمجو . ةحتفلا هبصن ةمالعو
 0 . ةفوذحملا فلألا ىلع ةلاد ةحتفلا

 :نوكدسلا ىلع .ينبم ضام لعف : لعج .. ةيفانغتسا اولا : لالغألا انلعجو ©
 ' 1. لعاف عفز لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةاناو . انب هلاصتال
 : ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : لالغالا

 يناثلأ :لوعفملا ماقم يف نوكي وأ انلعجب قلعتم رورجبو راج : نيذلا قانعأ يف ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصونم مسا : نيذلا . انلعجل
 ْ . بارعالا نم اهل لحم ال هتلص : هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 !لمع ال ماهفتسا فرح : له «اورسأ» بارعإ برعت : نوزجي له اورفك ©
 يمض واولاو نونلا تيبثب عهفرم لوهجملل ينبم عياضم لحق : نوزجي . هل
 . لعاق بئان عفر لحم يف لصتم

 ' ”نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . اهل لمع ال رصخ ةادأ : اوذاك ام الإ ©
 :نوزجي له يأ - قلطملا لوعفملا  ردصملا نع ةبئان وأ هب لوعفم بصن لحم يف
 فانضملا ماقم تميقأ اهيلا ًافاضم « ام  نوكتف . مهلاعأ ىلع ىلع ءازج الإ
 ' ضام لعف «اوناكدو اوناك ام ءازج الإ : ريدقت ىلع فوذحملا  ردصملا -

 .عقر لحم يف لصتم ريم واولا ةعامجلا و واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان
 ره لال لوصوملا ةلص «نولمعي اوناك» ةلمجو . ةقرإف: فلألاو «ناك» مسا
 ! .بارعالا نم

 عقب ل يف لصتم يمض والو نونا وبي فرس عياض لع: نولمعي ©
 : أ . «ناك١ ريخ بصن لحم يف «نولمعي» ةيلعفلا ةلمجلاو لعاق
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 © ويكون ىو خل كايرو ؤ لسأاو +
 ضام لعف : لسرا « ال لمع ال ةيفان : ام . ةيفانتتسا واولا : انلسنرأ امو ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . دئاز رج فرح : نم . انلسرأب قلعتم رورجبو راج : ريذن نم ةيرق ف ©
 . هب لوعفم هنأل الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : ريذن ّْ

 ىلع يئبم ضام لعف : لاق . اه لمع ال رصح ةادأ : اهوفرتم لاق الإ ©

 هنون تفذحو ملس ركذم عمج هلأل واولاب عرفرم لعاف : اهوفرتم . حتفلا

 يأ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اهنو ةفاضالل

 . اهومعنتم

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلوؤملا ةلمجلا : هب متلسرأ امب انإ ©

 ريمض - لصتم ريمض «اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا- لوقلا
 فرح ءابلا : اب . ؟نإ» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا

 رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ؛اماو رج

 نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف ؛متلسرأ»و «نا» ربخب قلعتم
 - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلاو . كرحشللا عفرلا ريمضب هلاصتال
 : هب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لعاف بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم

 نم لحم ال لصوملا ةلص ؛هب متلسرأ» ةلمجو . متلسرأب قلعتم رورجمو راج
 . بارعالا

 نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم ؛َنا» وربخ : نورفاك © '
 . لسرلا مه نوبطاخملاو . درفملا نيونت

 42 يدعم ناَموادلوأو لوم سكن أورو
 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةفطاع واولا : اولاقو ©
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 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريِمض واولا . ةعامجلا
 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا :ةلمجلا : رثكا نحف ©

 «نحن» ربخ : رثكا . أدتبم عفر لحم يف  نيملكتملا ررغض - لصفنمريمض

 : ةغيض - نيونتلا - فرصلا نم ةعونمم اهنأل ةملكلا نونت لو . ةمضلاب عوفرم
 نوفرثملا لوقي - لعفأ  نزو ىلع لعفلا نزوو - لعفأ  نزوب ليضفتلا لعفأ
 | يقاتل عفشي ام انمو ًالومأ نينموملا نم رثكا ايندلا يف نحن نورفاكلا يأ
 0 . ةرخآلا

 ' ةفوطعم : ًادالوأو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم زييم : ًادالوأو ًالاومأ ©
 . اهلثم ةبوصنم «ًالاومأ» ىلع واولاب

 : ةغل يف «سيلا ةلزنمب : ام . ليلعتلل ةفطاع واولا : نييذعمب نحن امو ©

 ١ ريمِض - لصفنم ريمض «نحناو ميت ينب ةغل يف اه لمغ ال ةيفانو زاجسحلا
 . ةيناثلا ةغللا ىلع ادتبسو ىلوألا ةغللا ىلع "اما مسا عقر لحم يف  نيملكتملا
 ىلع المع بوصنم اظفل رورجم مسا : : نيبذعم . ديكاتلل دئاز رج فرح ءابلا

 ' أدتبملا ربخو ىلوألا ةغللا ىلع ؛ام» ربخ يأ . يناثلا ىلع ًالحم عرفرمو لوألا
 ا ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ةيناثلا ةغللا ىلع

 : . درفملا نيونت نم

 الرياح 1و1 رو ينم دا سد سا نو
© 

 ريمض لعاقفلاو نينكاسلا داقتلال هواو تقذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 : . تنأ هزيدقت ًابوجو هيف رتتسم

 لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةلمجلا : قزرلا طسبي يسر َّنإ ©

 بوصنم:(ن)» مسا : ير . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا كلوقلا

 لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةرددقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو
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 : طسبي . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا

 . وه هريدقت ًااوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف
 يف «قزرلا طسبي» ةلمجو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : قزرلا

 . قزرلا عسوي ىنعمب ؛نا» ربخ عفر لحم

 ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . رج فرح ماللا : ردقيو ءاشب نمل ©

 برعت : ءاشي . طسبيب قلعتم رورجملا راجلاو ماللاب رج لحم يف نوكسلا
 دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛ءاشي» ةلمحو «طسبي» بارعا

 هب لوعفم هنأل لحملا برصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا -

 ءاشي نمل : ىنعمب اراصتمخا افوذحم اهوعفم نوكي وأ هؤاشي نمل :ريدقتلا

 ىنعمب . اهبارعإ برعتو «طسبي» ىلع واولاب ةفوطعم : ردقيو . هل طسبلا
 ام نأل ًاراصتخا هتلصو لوعفملا فذح دقو . ءاشي نم ىلع قزرلا قيضيو

 . هيلع لدي هلبق

 . لعفلاب هبشم فرح : نكل . ةيكاردتسا واولا : سانلا رثكا نكلو ©

 هيلا فاضم :' سائلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نكل» مسا :رثكا

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 . اه لمع ال ةيفان : ال «نكل# ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نوملعي ال ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوملعي
 . كلذ نوملعي ال : ريدقتلا اطوعفم فذحو . لعاف

15777 
 © نيالا مكاو عمل لع

 ةغلب ةلمهمو «سيل» ةلزنمب ةيزاجحلا : ام . ةيفائئتسا واولا : مكلاومأ امو«

 .ةمضلاب عوفرم ةيناثلا ىلع أدتبمو ىلوألا ىلع «ام» مسا : مكلاومأ .ميمت ينب

 ها



 ' ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف د نيبطاخملا ريمض - لضتم ريمض فاكلاو

 00 0 عقجلا
 : مكدالوأ . يفنلا ديكاتل ةدئاز : ال . ةفطاع واولا : قلاب مكدالوأ الو ©

 ! : يتلا . رج فرح ءابلا : يتلاب اهبارعا برعتو «مكلاومأ» ىلع ةفوطعم
 : قلعتم روزجملاو راجلاو .ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 أ رورجملا فذحف يتلا رومألاب ىنعمب «مكلاومأ» ادتبملا ربخب وأ «ام» ربخب
 مكلاومأ ةعامج امو : دوصقملا ىنعملا . ليقو . هلحم ةفضلا تلحو فوصوملا

 .'ءالقعلا هثينأت يف ىوتسي ريسكتلا عمج نأ كلذو يتلاب مكدالوا ةعامج الو

 ' دنع ةبرقملا يهو ىوقتلا يه «يتلا» نوكت نأ زوجي : ليقو .ءالقعلا ريغو
 . بيرقلل ةعوضوملا كلتب مكلاومأ تسيل يأ : اهدحو ىفلز هللا

 : نما لحب ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : ىفلز اندنع مكيرقت ©
 هيف :رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم غراضم لغف .: مكيرقت . بارعالا

 : ىلع ينبم - نيبطاخملا يمض - لصتم ريمض فاكلا :. يه هريدقت ًانوج
 1 فرظ : اندنع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . هب لوعفم: بصن لحم يف مضلا

 ؛ وهو ةجتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم مكبرقتب قلعتم ناكم
 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريممض هاناو .فاضم
 . ةملكلاو ةبرق مكبرقت ىنعمب يأ ردصملل فدارم هنأل قلطم لوعفم : ىفلز
 فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ؛ًاقالزإ# ىنعمب ردصما مسا

 ْ . رذعتلل

 : لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم ءانثتسا ةادأ : نمآ نم الإ ©

 . ىلع ينبع ضام لعف ؟مكيرقت» يف مك نييطاخملا ريمض نم تسمم بصن
 ' ةلض «نمآ»'ةملجو . 'وه هيردقت ًاناوج هيف رتتشم ريمض لعافلاو حتفلا

 1 ْ ْ . بارغالا نم اهل لحم ال لوصوملا

 . هب لوعفم ًاحلاص . اهبارعا برعتو ؛نمآ» ىلع ةفوطعم : ًاحلاص لمعو ©
 ' لوغفملا قذحف ًاحلاص المع : ىنعمب ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصنم
 : . هماقم ةفصلا تميقأو فوصوملا
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 يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كئلوأ . ليلعتلل ةيفانعتسا ءافلا ؛ كثلوأف ©
 . باطخ فرح فاكلاو . أدتبم عفر لح

 ماللا «كئلوأ» ربخ عفر لحم يف : ةيمسالا ةلمجلا : فعضلا ءازج مهل ©

 قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو رج فرح
 رورجم هيلا فاضم : فعضلا . ةمضلاب عوفرم أدتبم : ءازج . مدقم ربخب

 لصأ نأل لوعفملا ىلا ردصملا فيضأ دقو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضاالاب

 . فعضلا ءازج مث فعضلا ءازج مث فعضلا اوزاجي نأ مهل كتلوأف مالكلا

 ىلع ينبم ضام لعف : اولمع . ةيردصم «ام» و رج فرح ءابلا : اولمع امي ©

 فلألاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 زوجيو . بارعالا نم ال لحم ال ةيردصملا «(ام) ةلص «اولمع» ةلمجو . ةقراف

 ةلمجو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع اينبم ًالوصوم امسا «ام) نوكت نا
 يسملا لا عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم اهل لحم ال هتلص «اولمع»

 . هولمع اهب : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 ا هلا فاشلا ردصلا ميني فاضلا رورجملا فالحق المص ام ببسي

 /ام) لعج ىلع ىنعملاو «نوزاجيا وهو ردقملا رمضملاب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . مهلاعأ ىلع يأ . مهلمعب : ةلمجلا ريدقت وأ ةيردصم

 ريمض  لصفنم ريمض : مه . ةفطاع والا : نونمأ تافرغلا يف مهو ©
 امه2 ربخب قلعتم رورجمو راج : تافرغلا يف . أدتبم عفر لحم يف -

 ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مه» ريخ : اونمآ . نانجلا تارجح يف يأ

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 + تورد نادم كلو نِعْمَ َوَسمَيداَو ل
 عقلا لع ينبم لرصرم مسا : نيذلا . ةيفاننتسا وارلا : نوعسي نيذلاو ©

 ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعسي . ًادتبم عفر لحم يف
 . اه لح ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو . لعاف عفر لحم يف لصتم

 ا”



 رج لحم يف لصتم ريمض كاناو . نوعسيب قلعتم رورجمو راج : انتايآ يف ©

 ' هيل فاضملا لحو فاضملا رورجملا فذحف انتايآ لاطبا يف يأ . ةفاضالاب
 0 0 . هلحم

 ركذم عنج هلل ءايلاب بوصنم «نوعسيا يف ةعايمل واف نم لاح : : نيزجاعم ©

 ادا ريخ مقر لع يف ةيمسلا ةلمججلا : نورضحم باذعلا ف كئلوأ ©

 فاكلاو أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع يتبم ةراشا مسا : ءالوأ «نيذلا»

 ربخ .: نورضحم . ريخلاب قلعتم رورجمو راج : باذعلا يف . باطخ فرح

 . ةرفملا نيونت نم ضوع نونلاو لاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «كتلوأ»

 : مهرضحي نودعقم مه وأ ةكئالملا مهباذع رضحي باذغلا يف كئلوأف ىنعمب

 ١ . باذعلا ةكئالم

 كس انقل اهيل 2

 نقرا وتم

 : راج : هدابع نم . نيثالثلاو ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 : اهيف ؛هدابع نم «نأل «نما لوصوملا مسالا نم ةفوذحم لانحب قلعتم رورجو
 : هدابع نم هنوك لاح ءاشي نمل : ىنعملا «ءاشي نم١ يف مهبملل ينايب رج فرح

 ' . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 . يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : ام . ةيفانتتسا واولا : متقفنأ امو ©

 ؛ «اماو . هلوعفم فوتسي مل يذلا «قفنأ» لعفلل مدقم هب ءلوعفم بصن لحم

 : عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف متقفنأ ؟ءيش يأ» ىنعمب

 ريمض - لصتم ريمض ءاتلا . طرشلا لعف هنأل اب مزج لحم يف كرحتم ا

 نم : روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 . مهبملا «أم» طرشلا مسا نم ةفوذحم لاحب قلعتم :رورجمو رابجج : ءىش
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 . ءايشالا نم هنوك ةلاح هومتقفنأ ءيش يأ : ريدقتلا ينايب رج فرح «نماو

 ءافلا . مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : هفلخي وهف ©

 لعف : هفلخي . أدتبم عقر لحع يف لصفنم ريمض وه . طرشلا باوجل ةطبار» 0
 ءاهلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو ةمضفلاب عوفرم عراضم
 لح يف «هفلخي» ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
 فلخخ نم ناك امو ىنعمب وأ . مكل هضوعي هللاف : ىنعمب اوه» ربخ عفر

 . هلم وهف

 عفر لحت يف لصفنم ريمض : وه . ةفطاع واولا : نيقزارلا ريك وهو ©

 رورجم هيلا فاضم : نيقزارلا . ةمضلاب عوفرم ؛وه» ربخ : ريخ .أذتبم
 ةكرحلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 . درفملا يف نيونتلاو

 - هر را أ ميل 61 دل هاك سوو 2000 ور :

 © ابو ذاك إ للماك فاد
 : هريدقت رمضم لعفب هب لوعفم : موي . ةيفانئتسا واولا : مهرشحي مويو ©

 عراضم لعف : رشحي . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ركذاو

 ريمض «مه)و وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 زوجيو . مهلك : ىنعمب (مهرشحيا يف ؛مه» نيبئاغلا ريمضل ديكوت : ًاعيمج ©

 . ةبوصنم ريمضلا نم ًالاح نوكت نأ
 برعتو «رشحيا ىلع ةفوطعم : لوقي . فطع فرح : ةكئالملل لوقي مث ©

 .٠ لوقيب قلعتم رورجمو راج 9 ةكئالملل 5 اهبارعا

 خيبوتو عيرفت هيف ةكئالملل هجوم ماهفتسا ظفلب ريرقت ةزمع ةزمهلا : ءالؤهأ ©
 لاؤسلا نم مهيلع هجو امم ءارب ةكئالملا نوكب ميلع هناحبس هللا نأل رافكلل

 عقر لح يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا ؛ءالؤهاو ريرقتلا قيرط ىلع دراولا
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 ' يف.اهربخو «ءالؤه» نم ةيمسالا ةلمجلاو . هدعب ةيلغفلا :ةلمجلا ةزيخ ًادتيم

 1 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لع
 ' لعقلل مدقم هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم :لصفنم ريمض : مكايإ ©

 نؤكت نأ زوجي ليقو . عمجلا ةمالع ميملاو باطخ فرح فاكلا «دنبعي)»
 | نوكس - نوكسلا ىلع ًاينبم ًالصفنم ًاريمض ةدحاو ةلك « مكايإ ١ ةنملكلا

 1 . نودبعيل مدقم هب لوعفم .بصن لح يف - ميملا

 ١ . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : نودبعي اوناك ©
 ' لغف : نودبعي . ةقراف فلألاو «ناك» مسا عفر لخم يف لصتم ريمض واولاو

  ةلمجو . لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشي عوفرم عراضم
 ١ اوناك ءالؤهأ ىنعمب ؛ :يأ «ناك» ربخ بصن لحم يف مدقملا اًهوعفم عم (نودبعي#

 ؟ ينود نم مكنودبعي

 خ مر 3 راع راس هب هاو 2

 2 نودي او ليم هزود نياشلو نأ كسا ١
 جاو 24 مرو 2
 4  َنونِمْؤَم مهيرعركأ

 لنضتم ريمض واولا .. ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينيم ضام لعف : اولاق ©
 . ةقراف فلألاو لعاف. عفر لح يف

 وهو (حبشت» هريدقت فوذحم لعفل  ردصم  قلطم لرعفم : كئاحيس ©
 ؛ . ةفاضألاب رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلاو فاضم

 . اولاقل هب لوعفم بصن لحم يف «كناحبس خبست» ةيلعفلا ةلمجلاو

 ' ىلع ينبم.- نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض ةاناو .. ةمضلاب عوفر ؛تنأ»
 لحم: ال ةيليلعت «انيلو تنأ» ةيمسالا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لح يف نوكسلا
 00 ش . بارعالا نم اه
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 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؟مهاو . ائيلوب قلعتم رورجمو راج : مهثود نم ©
 . كريغ نود كيلاون يذلا تنأ يأ . ةفاضالاب

 : اوناك . فانئتسالل بارضا فرح : لب : نجلا نوديعبي اوناك لي ©

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 ةلمجللاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نجلا . لعاف عفر لحم يف

 اوناكا ةيلعفلا ةلمجلاو «ناك» ربخ بصن لحم يف «نحلا نودبعي» ةيلعفلا

 ثيح نيطايشلا نوديري . بارعالا نم امل لحم ال ةيفانئثتسا (نجلا نودبعي

 . هللا ريغ ةدابع يف مهوعاطأ

 : رثكا . بارعالا نم اهل لح ال ةيريسفت ةلمجلا : نونمؤم مهب مهرثكأ ©

 ءابلا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه»و « ةمضلاب عوفرم أدتبم

 قلعتم رورجملا راجلاو ءابلاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «مهرشكا» ربخ : نونمؤم . ريخلاب
 . درفملا نيونت نم ضوع

 0 داع داء جواب در .ءو رو سل را 7

 السرد لوو لافت حكمك 7
 © نورك بشك يلارالاباَذعأوقوذ 0 :

 نامز فرظ : مويلا «مهرشحي موي» ىلع ةفطاع وأ ةيفانكسا ءافلا : مويلاف ©

 . كلمي الب قلعتم ةيفرظلا ىلعو بوصنم

 عرفرم عراضم لعف : كلمي . ال لمع ال ةيفان : مكضعي كلمي ال ©

 . روكذلا عمج ةمالع ميلاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا

 لوعفم : ًاعفن «ًاعفنا نم لاحب وأ كلميب قلعتمرورجيو راج : ًاعفث ضعيل ©

 ل *ةالال



 وأ عب قف مكعب نكت ال باسل ويف سب ة شاب بوسع +

 أَ... فلا دييكانل ةقؤ : ال . ةفطاع ولا : لوقتو ًارض الو ©
 ! «كلمي ال١ ىلع واولاب ةفرطعم لوقتو . اهبارعا برعتو «ًاعفن» ىلع ةفوطعم
 ' هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عرفرمإ عراضم لعف يهو

 : يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . رج.فرح ْماللا : اوملظ. نيذلل ©

 ' ينبم ضام لعف : اوملظ . لوقنب قلعتم رورجملاو رابجلاو ماللاب رج لحم

 ' فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةمعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع
 ١ فذحو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص (اوملظ» ةلمجو . ةقراف

 ْ . اهلوعفم

 : لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : راثلا باذع اوقوذ ©
 . لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوقوذ  لوقلا

 ش : باذع . ةقاف فلا لعاف ع لع يف لصعس ريف وال .ةسمخلا
 ' رورخم هيلا فاضم : .:ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 , - تلعن - :ةفص رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اهب متنك يتلا ©
 عفرلا ريب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ٍضام لعف : متنك . راثلل
 ! لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمْبِض ءاتلا . كرحكلا
 ' قلعتم رورجمو راج :اهب . روكذلا عمج ةمالع ملل «ناك» مسا عفر

 1 . نوبذكتب

 عراضم لعف يهو ناك" ربخ بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نويذكت ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوضرم

 هم



 3 ديل امامك نبيه وع [3اإ 1و

 يداوي 0 اواو دو بادي نكات

 « فس عراك ذك
 نوكسلا ىلع ينبم نامزلا نم لبقتسي ال فرظ : اذا . ةيفانثتسا واولا : اذاو ©

 . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضم ْ

 دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : انتايآ مهيلع ىلتت ©
 ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىتت . فرظلا

 . ىلعب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : ىلع . رذعتلل فلألا

 عوفرم لعاف بئان : تايآ . تايآلاب وأ ىلتتب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاناو .ةمضلاب

 ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلاب ةبوصنم «تاحضاو» ىنعمب تايآلا نم لاح : تانيب ©

 . ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم ابنأل

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج : اهدعب امو ةيلعفلا ةلمجلا : اولاق © .

 واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو .بارعالا

 بصن لحب يف اهدعب ةلمجلاو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض
 . هب لوعفم

 ىلع ينبم ةراشا مسا : اذه . اه لمع ال ةيفان : ام : لجر الإ اذه ام ©

 ربخ : لجر . ال لمع ال رصح ةادأ : الا . ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا
 . - ص دمحم هللا لوسر ىلا ةراشالاو ةمضلاب عوفرم «اذه»

 . لجرل  تعن  ةفص عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكدصي نأ ديري ©

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ديري
 ةمالعو ْنأِب بوصنم عراضم لعف : مكدصي . بصنو ةيردصم : نا . وه

 ب 8#ه8



 ريمض فاكلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن

 ١ ميملاو هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخجملا ريمض  لصتم
 , ال ةيردصملا «نأ» ةلص «مكدصي#» ةلمجو . مكعنمب ىنعُمب روكذلا- عمج ةمالع

 ' لحم:يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا «نأ»و. . :بارعالا نم اهل لحم

 ٠ . مكدص ديري : ريدقتلا «ديري» لعفلل هب لوعفم بصن

 . يتبملا لوصوملا مسالا «ام» اهيف تمغدأ رج فرح : نع : اهلصأ : ناك امع ©

 , عقلا ىلع ينجم صقان كام لعف ناك . نعب رج لحم يف نوكسلا ىلع
 . "ام» ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو

 ' لغف : دينعي «ناك# ربخ بصن لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مكٌّؤابآ دبعي ©

 لصتم ريم فاكلا . ةمضلاب عوفرم لعاف : ءابآ . ةمضلاب عوفرم عراضم

 عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض -
 بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «مكؤابآ دبعي ناك» ةلمحو . روؤكذلا

 | لوعفم هلأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوضوملا ىلا - عجارلا دئاعلاو

 ' رورجملاو راجلاو ةهآلا نم مكؤابآ هدبعي ناك اع : قعملاو : ريدقتلا .هب

 0 . !مكدصيب قلعتم «!معا

 ' «لجر الإ اذه ام اولاق» ىلع واولاب ةفمطعم : كفإ الإ اذه ام اولاقو ©

 . نآرقلا ىلا انه ةراشالاو . اهبارعا برعتو

 ' ةدرقملا ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم كنإل - تعن ةفص : ىرتفم ©

 . ركذأم ةركن روصنقم مسا اهنأل تنون . اهتيونت لب# فلألا ىلع رذمعتلا

 ْ . قلتم بذك الا ىنعمب

 . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . ةفطاع واولا : نيذلا لاقو ©

 ! 0 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 لع ال لوضوملا ةلص «اورفك# ةلمجو «اولاق» بارعا:برعت : ّقحلل اورفك ©

 ' رما وه «قحلا » و.. لاقب قلعتم رورجمو راج : قحلل . بارعالا نم اه
 ." مالبسالا نيدو هلك ةوبنلا

 كرا



 ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح# ىنعمب نامز فرظ : مهءاج امل © .
 ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . لاقب قلعتم ةيفرظلا

 لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مهاو «قحلا» ىلع دوعي وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم
 دعب اهعوقول ةفاضالاب رج لحم يف «مهءاج» ةلمجو . هب لوعفم بصن

 . فرظلا

 «نإ) نأل «ىرتفم كفا الا اذه اما بارعا برغت : نيدم رحس الإ اذه نإ©

 انه ةراشالاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ؛نيبم»و «ام» ىنعمب ةففغ اهنأل ةلمنهم

 :. قحلا» ىلإ

 اع
 1-5 مو 1 مآ وقدر و هس رو لرد ّح

 © ركن مكب مهل لستم بوسردي ينك نوه فاو <

 ٍضام لعف : يتآ . ال لمعال ةيفان : ام . ةيفانثتسا واولا : مهانيتآ امو «

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهلو . لعاف عفر لح

 يناثلا لوعفملا مئاق وأ مهانيتآب قلعتم رورجيو راج : اهئوسردي بتك. نم ©

 نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : اهتوسردي . ضيعبتلل «نم» نأل لعفلل

 ىلع ينبم لصتم ريمض ا!اه)و لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو

 ةفص رج لحم يف ؛ اهنوسردي » ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

 . بتكل  تعن-

 . اهبارعا برعتو ؛انيتآ اما ىلع واولاب ةفرطعم : كلبق مهيلإ انلسرأ امو ©

 ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم انلسأب قلعتم نامز فرظ :كلبق

 يف حتفلا ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلا . فاضم وهو

 الغ بوصنم ًاظفل رورجم مسا : ريذن . يفنلا ديكاتل دئاز فرح : ريذن نم ©

 . رذنم يأ . انلسرأل هب لوعفم هنأل

 ل751



 2 ارك و 4.
 © ريكَذاك

 . فلا لع ينبم نا لعق ١ بذك . ةفطاع واولا : نيذلا بذكو ©

 . لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا :نيذلا
 ريمض «مه)و . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجمو راج : مهليق نم ©

 هلبق ام نأل ًاراصتخا «بذك» لوعفم فذحو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا
 ' ةيلاخلا نورقلاو ممألا نم مهرمدقت نيذلا بذكو ::ريدقب . مهيلع لذي
 ا ٠ . اوبذك اك مهلسر

 ١ لعف : اوغلب . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا ::راشعم اوغلب امو ©
 | عقر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم سضام
 7 . اةحصفلا هيصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : راشعم .:ةقراف فلألاو لعاف

 8 عيرسلا يأ عابرماك وهو ضعب وأ رشع نوبذكملا ءالؤه غلب امو يأ

 نآ . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا لع ينبم لوصزم مسا : مهانيتآ ام ©
 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف
 | هب 'لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو . لعاف عفر لحب ين نوكسلا

 ْ رامعألا لوط نم مهانحنم ام ىنعمب ًاراصتخا اهتلضوأ يناثلا اهرعفم فذحو
 لخم ال لوصوملا ةلص «مهانيتآ» ةلمجو . مارجالا ةوقو هاجلاو لاومألا ةرثكو
 اخ

 نوكت وأ : اهبارعإ برعتو «اوغلب ام» ىلع ءافلاب ةفرطعم : يلسر اويذكف ©
 ىلع مهلبق نم نيذلا مادقا نع ببسم لسرلا بيذكت نا يأ ةيببس ءافلا

 ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفبم : ٍلسر . بيذكتلا
 لضتم ريم ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبقام
 ٠ . ةفاضالاب رج لحم يف

 ا ا



 لح يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك . ةيفانعتسا ءافلا : ناك فيكف ©

 . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ناك . مدقم «ناكا ريخ بصن

 ًاطخ ةفوذحملا ءايلا ىلع لقشال ةردقملا ةمضلاب عوفرم «ناك# مسا : ريكذ ©

 لحم يف لصتم ريمض ةفوذحملا ءايلاو اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكاو ًاراصتخاو

 يريكن ناك فيك اورظناف : ريدقتلا . ردقم لعفل هب لوعفم بصن لحم

 . هنم اورذحيلف نيلوألا نيبذكملل

 وس هيي اساسا مو و ا 0
 اره طاذووْخَي وو دوم سال لك« 5

 1 لوو م 5 ١

 ل ديا ا ةيساَصبَم

 يدق وجو هيف تسم يمض لعافا نوكتسلا لع ينم رسأ لعف : امثإ لق ©

 . ةفوفكمو ةفاك : املا . نينكاسلا ءاقتلال هءاو تفذحو تنأ ْ

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةدحاوب مكظعأ ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عيفرم عراضم لعف : مكظعأ

 لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . انأ هريدقت

 قلعتم رورجمو راج : ةدحاوب . روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن

 ةفصلا تميقأو فوصوملا رورجملا فذحف ةدحاو ةلصخب يأ . مكظعأب

 . هماقم

 «ارقرفتت ىنعمب : اوموقت . بصنو ةيردصم فرح : ن٠: هلل اوموقت نأ ©

 علب لح يف لصتم يمض واولاو نرنلا فذح هبصن ةمالعو نأب عراضم لعف

 ةلمجو . اوموقتب قلعتم ميظعتلل رورجيو راج : هلل . ةقراف فلألاو لعاف

 امو ةيردصلا نأو بارعالا نم اهل لمم ال ةيردصملا «نا» ةلص 4«اوموقت»

 فطع وأ «ةدحاو» نم لدب رج لجحم يف مايقلا : ريدقتب ردصم ليوأتب اهدعب

 ىنعمب «هللا ميظعتلل رورجملاو راجلاو . ةدحاول ةرسفم ةلمجلا نأل . اهل نايب

 أدل



 7 ١ هماقم ةلالجلا ظفل هيلا فاضملا ميقأو فاضملا فّذحف ًاصلاخ هللا .هجول
 ' : ىتعمب لوألل ةبسنلاب رركم دع نع ناتلودعم ناتملكلا : ىدارفو ىنثم ©

 : نيدقتب لاخلا ىلع ناتبوصنم امهو . ًادحاو ًادححاوو نينثا نينثا نيقرفتم
 * «نيونتلا» فرصلا نم ناتعوتمم ناتملكلاو ًادحاو ًادحاوو نينثا نينثا نيدودعم
 واولاب ةفوطعم «ىدارف»و . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحّبفلا اهبصن ةمالعو

 1 ! اهبرغإ برعتو «ىنثما ىلع
 ' « اوموقت ١ ىلع ةفوطعم : اوركفتت . فطع فرح .: مث: اوركفتت مث ©

 1 . اهبارعإ برعتو
 تدرو بازعالا نم اهل لحم الةيفانتسا ةلمجلا : ةنج نم مكبحاصب ام ©

 ' يف نوكت وأ - ص - هللا لوسر رمأ يف رظنلا ةقيرط ىلع هناحبس هللا نم اهيبنت
 ! شيل هنأ اوملعتف دمحم رمأ يف وركفتت مث ىنعمب رمضمب هب ًالوعفم بصن لحم
 . ال لمع ال ةيفان : ام . قحلا ىلإ كتاوعد لع هلنمحي نرئج هب
 ريمض لصتم ريمض فاكلا . مدقم ربخي قلعتم رورجتو راج :مكبحاصب
 / عمج ةمالع ميملاو . ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبس - نيبظاخلملا
 عوفرم ًاظفل رورجم مسا : ةئج .' يفنلا ديكاتل دئاز رج افرح : نم .روكذلا

 1 . ادتبم هنأل ًالح

 وه ةيفانلا «ام) ىنعمب ةففحم اهنأل ةلمهم : نا : مكل ريذن الإ وه نإ ©
 ربخ : ريذن. امل لمع ال رصح ةادأ : الا اذتيم عقر الع يف لضفتم يمض
 ةفالع ميملاو ريذنل ةفصب قعلتم رورجمو راج : مكل . ٍةمضلاب عوفرم اوه»
 . روكذلا عمج

 :! فاضم وهو ةيفرظلا ىلع بوصنم ريذنب قلعتم ناكم فرظ : يدي نيب ©
 تفذحو ىنثم هنأل ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب :رورجم هيلا فاضم : يدي
 5000 . «مامأ» ئنعمب . ةفاضالل نونلا

 : ديدش . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب زورجم هيلا فاضم : ديدش باذع ©
 1 . رسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم: باذعل - تعن  ةفص

 كا



 فوفو رن ا 1 :ء مذ 7 3 د < طعس هو 5 د 0
0 

 نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : ام . تبرعأ : لق : مكتلأس ام لق ©

 لوعفم ىلا هدعب لعفلا يدعت ةلاح يف أدتبم عفر لحم يف «ءيش يأ» ىنعمب

 ريمض وهو هلوعفم فوتسا دق «لأس» لعفلا نوكي ةلاحلا هذه يفف دحاو

 امأ «ام» ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا لعف نم ةلمجلا نوكتو . نيبطاخملا

 هب ًالوعفم بصن لح يف «ام» نوكتف نيلوعفم ىلا «لأس» لعفلا ىدعت اذا

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : مكتلأس «لأس» لعفللل ًامدقم
 لصتم ريمض ءاتلاو . اهب مزج لحم يف طرشلا لعف كرحتملا عفرلا ريمضب

 لصتم ريمض فاكلاو . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - ملكتملا ريمض

 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض -

 . روكزلا

 : ريدقتلا «ام) طرشلا مسا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : رحآ نم ©

 . ينايب رج فرح «نماو رجأ نم هنوك ةلاح مكتلأس ءيش يأ

 ةطبار ءافلا . مزج لحم يف ءافلاب نرتفم مزاج طرش باوج ةلمجلا : مكل وهف ©
 رورجمو راج : مكل . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض وه . طرشلا باوجل

 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ؛وه» ربخب قلعتم ْ

 ًادتبم : يرجا . اهل لحم ال ةيفانلا "ام) ىنعمب ةلمهم ةففغغ : يرجأ نا ©

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ملكتملا ءاي لبقام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 ءاقتلال تحتفو ةفاضالاب رج لحع يف لصتم ريمض ءايلاو . ةبسانملا ةكرحب

 . نينكاسلا

 قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلع . اه لمع ال رصح ةادأ : هللا ىلع الإ ©

 . أدتبمللا ريخب
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 انعم عقب لع يف لصف ريض وه . ةيفانغتسما واول : لك. ىلع وهو ©

 . ربخلاب قلعتم رورجتو راج : لك لع

 .٠ ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجت هيلا فاضن: ديهش ءىش ©

 نم.اهل لحن ال ةيفانثتسا ةيمسالا ةلمجلاو ةمضلاب عوفرم ؛وه» ربخ : ديهش
 .بارعالا

 .٠ 2س عفر

 كا 0 5-6 8

 . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ن َن ١ ١ تبرعأ : يمر نا لق ©

 ْ لافحشا اهروهظ نم عئم ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلاب بوصنم «نا» مسا

 رج لح يف  ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو . ةبسانملا ةكرحب لحملا
 لوقم - هب لوعفم بصن لح يف اهزيح يف امو «نا» نم :ةلمحلاو . ةفاضالاب

 : . - لوقلا

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف 4إ» ربخ لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : قحلاب فذقي ©
 قلغتم رورجبو راج : قحلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 فوذحم (فذقي» لوعفمو . هقهزيو هغمديف. لطابلا هب يمري ىنعمب . فذقيب
 ةدئاز ءابلا نوكت نأ زوجيو لطابلا قحلاب فذقي : ريذقتلا . مولعم هنأل
 هيقلي ىنعمب ةكلهتلا ىلا مكيديأب.اوقلت الو : : لثم «فذنقي» لوعفم ؛قحلا»و

 | . هئايينأ ىلا هلزئيو قحلا ىقلي يأ

 : ةمضلاب عوفرم بويغلا مالع وه يأ فوذحم أدبتبم ربخ : بويغلا مالع ©

 ف نكتنسملا ىلع وأ . اهمساو «نإ» لحم ىلع لومحم هنأل عيفرم وه وأ

 نال ًايناث ًاريخ نوكي نأ زوجيو «فذقي» ةيلعفلا ةلمجللا نم لدب وأ «فذقيلا
 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :بويغلا . اهل نابقاعتم ناربخ
 ْ : ةرسكلا

 آد



 © دعاوي ربو لايق 4
 قحلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ءاج . تيرعأ : : قحلا ءاج لق ©

 - هب لوعفم بصن لحم يف «قحلا ءاجا ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم لعاف

 . مالسالا ءاج ليقو نآرقلا ءاج : ىنعمب  لوقلا لوقم

 ءاج يأ . اهلبق ام ىلع واولاب ىنعملا ىلع ةفوطعم : لطابلا ءيدبي امو ©

 : ام . ةيفانكسا واولا نوكت وأ . سيلبا وه لطابلاو . لطابلا كلهو قحلا

 لعاف : لطابلا . ةمضلاب عفورم عراضم لعف : ءىدبي.. اه لمع ال ةيفان

 بحاص هديعي الو ًاقلخ ءشني ام : ريدقتب لوعفملا فذحو ةمضلاب عوفرم

 ام يأ«لطابلا ءيدبي موا ىنعم نع ليقو . قحلا بحاص لاقي امك لطابلا

 «ام" نوكت نأ زوجيو ًاراصتخا لوعفملا فذحو . يحي ام وأ قلخي ام وأ ثدحي

 نم لوألا هجولا وه حصألاو ؛ءيدبي» لعفلاب امدقم ًالوعفم بصن لح ف

 . اهل لمع ال ةيفان اهنأ وهو . اهبارعإ

 لعافلاو اهبارعإ برعتو «لطابلا ءيدبي اما ىلع واولاب ةفوطعم : ديعي امو © :

 . لطابلا ىلع دوعي وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض
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 1 كيديمارإو ىف رصد انو ككصررْ 0
 لف

 ضام لعف : تللض . مزاج طرش فرح : نا . تبرعأ : تللض نا لق ©
 مزج لحم يف طرشلا لعف كرحدملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبنم

 . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءانلاو ْنِإِ

 لحم يف ءافلاب نرتقم نأب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : لضا امئاف ©

 :لضأ . ةفوفكمو ةفاك : امنا . طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا . ناب مْرِج

 . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 كك يا



 , ولكل ريش لصتم ريمض ءايلاو لضأب قلعتس رورجتو راج : يسفذ ىلع ©

 ٠ اهبارعا برعتو «تللض نا» ىلع واولاب ةفوطعم : اميف تيدتها ناو .

 ءابلا . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا . نينكاسلا ءاقتلال (نأ) نون ترسكو ١

 يأ ءابلاب رج لحم. يف نوكسلا ىلع يثبص لوصوبم مسأ :ام.رج فرح ْ
 نوكت نأ زوجيو . هلحم هيلا فاضملا لحو رورجملاو راجلا فذحف ام ببسبف

 ةيردصم (ام) .

 . ؛لقثلل: ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يبر يلا يحوي ©
 ' ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم لعاف : يبد ٠ يحويب قلعتتم رورجمو راج : يلا
 , لصتم ريمض ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبقام
 الإ لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو . ةفاضالاب رج لحم يف .ملكتملا زيمض -
 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لب
 ثبرعأ ناو . يبر يلا هيجوي امهبف : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم
 بارعالا .نم امل لحم ال اهبتلص ؛يبر يللا يحوي) ةلمج تناك ةيردصم «ام»
 . ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهالت امو «اماو

 ليلعتلا ديفت لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ: بيرق عيمس هئا ©
 : بيرق, عيمس ٠ «َّنا» مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو

 . عيمسل ًاتعن «بيرق» نركي نأ ذود ةمضلاب ناعوفرم نال ربخ دعب ربخ

  0١بَرلككيإودِلوَتَوو اك اقدلعَتََص ©
 © مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةيفاتئتتسا واولا : ىرت ولو ٠ لعف : ىرت

 لعافلاو ردتلا مروه نم عتم فلألا لع ةردقما ةمصغلاب عوفر عاضم
 ولو ىنعمب . فوذح هولا» باوجو . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 ةلئاه ًالاحو [(يظع ًارمأ تيأرل اوعزف نيبح ىرت .٠ ثنيامي ول ىنعمب
 .تدهاشو ّْ

0 



 بصن لح يف «نيح١ ىنعمب نوكسلا ىلع ينبم نمزلل فرظ : اوعزف نإ © :
 هب ًالوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم سا نوكت وأ . ىرتب قلعتم

 واولا ةعامجملا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوعزف «ىرت» لعفلل

 رج لحم يف «اوعزف» ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 : يرشغغتزلا لوقي . ثعبلا يأ ةحيصلا دنع نوعزفي نيح ىنعمب ةفاضالاب

 . ىضملل اهلك مهنيب ليح . . اوذخنأ . . اوعزف : لاعفألاو .. ذإ . .ول

 دجوو ناك دق ام ةلزتمب لبقسملا يف هلعاف هللا ام نأل لابقتسالا اهب دارملاو

 لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . ليلعتلا ديفت . ةيفانثتسا ءافلا : توف الف ©

 ابوجو فوذحم اهربخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم 4ال» مسا : توف ؟نإ»

 الو هللا نوتوفي الف ىنعمب مهل نئاك توف الف يأ مهل توف الف : ريدقتلا
 . نصحت وأ مهل برهم ال يأ . هنوقبسي

 اذا : ىنعم ىلع «توف ال١ ىلع وأ (اوعزف» ىلع واولاب ةفوطعم : اوذخأو ©

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف يهو . اوذخأو اوتوفي ملف اوعزف
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا

 - تعن  ةفص : بيرق . اوذخأب قلعتم رورجمو راج : بيرق ناكم نم ©

 . رانلا ىلا ربكالا عزفلا موي مهتفقو نم اوذخأ ىنعمب اهلثم ةرورجم نامل

 © دهلككن رشاش مكب آو هد

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق . ةيفانثتسا واولا : اولاقو ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةععامجلا

 لعف : نمآ  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هب انمآ ©
 نوكسلا لع ينم لصتم يمض ةاقاو . انب لاصتال نوكسلا ىلع ينيم ام

 . انمآب قلعتم رورجمو راج : هب : لعاف عفر لحم يف  نيملكتملا ريمض

 ل

 ب #88598



 ' لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ىنأ . ةيفانتتنسا واولا : مهل ئنثاو ©

 . ريخلاب قلعتم رورجملا راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو رج

 لوانت مهل نيأ نمو : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم رخؤم:أدتبم : شوانتلا ©

 ! . ايندلا يف هب اورفك دقو ةرخآلا يف ناييالا

 ' عفر لحم يف نوكي نأ زوجيو نشوائتلاب قلعتم رورجيو راج : ديعب ناكم نم ©

 ٠ ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةيورجم ناكل - تعن ةفص ديعب .هل ةفص

 ٠ هيف عقت الو مهنع دمي يذل نايل لوا ىنمسب

 2 دِماكَكنبِق بأ وذ 0-5 أور
 دق . لاح بصن لح يف اهدعب ةلمجلاو . ةبلاح وازلا : هب اورفك دقو ©

 ٠ ةعارجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اورفك . قيقحت فرح
 ١ روزجمو راج : هب . ةقراف فلألاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 . اورفكب قلعتم

 : نع هعاطقتال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق . رج فرح : نم : ليق نم ©

 1 . اورفكب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف ةفاضالا

 ٠ توبثب عوفرم عراضم لعف : نوفذقي ةفطاع واولا : بيغلاب نوفذقيو ©

 , دق) ىلع ةفوطعم ةلمجلاو . لعاف عفر لحن يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 ' وأ نوفذقيب قلعتم رورجمو راج : بيغلاب . ةيضاملا لاحلا ةياكخ ىلع ؛اورفك
 ' : ىنعمب . هب انمآ اولاقو : هلوقب قلعتي نأ زوجيو «نوفذقي» ريمض نم لاحب

 ' ؛ ءيشلا يأ نظلاب نومجريو وأ . هب نوتأيو . بيغلاب نوملكتي اوناكو

 لاخب ًاقلغتم نوكي وأ . نوفذقيب قلعتم رورجبو راج : ديعي ناكم نم ©

 الا
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 رج لحم يف نوكي نأ زوجي وأ . ديعب ناكم نم بيغلاب نوتأيو ىنعمب ةفوذحم

 اهرج ةمالعو اهلثم رورجب نكامل  تعن  ةفص : كيعب .بيغلل  ًاتعن  ةفصض

 . ةرسكلا

 1 ما دو و 57 8 1 ليف نوي يجو

 1000 اي ليفي انيك الو

 2 ولك

 ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليح . ةيفانئتسا : :١ مهثيب ليحو ©

 . نيسمخلاو ةيداحلا ةيآلا يف ببسلا حرش دقو اا حتفلا ىلع

 لاح ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مه)و فاضم وهو «ليح»

 . اهبارعإ برعتو ىلوألا «نيب» ىلع واولاب ةفوطعم : نوهتشي ام نيبو ©
 لعف : نوهتشي « ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :ام

 ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبقب عوفرم عراضم

 - عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «نوهتشي»

 ام نيبو : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا برصنم فوذحم ريمض لوصوملا

 «نوهتشي» ةلمج نوكتف ةيردصم «ام١ نوكت نأ زوجيو . ةاجنلا نم هنوهتشي

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو "امو . بارعالا نم اهل لحم ال اهتلص

 . ةفاضالاب

 ةفص بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : لعف امك ©

 وأ ًالووح وأ ًالوح مهنيب ليحو ىنعمب فوذحم  قلطم لوعفم  ردصمل

 . ضرتعاو زجح : ىنعمب : لوحي لاح نم «ليح» نأل لعف ام لثم ةلوليح

 لعف : لعف . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام

 : لعافلا بئانو لعفلا نم ةلمجلاو . لوهجملل ينبم حتفلا ىلع ينبم ضام

 دل”



 . الرج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص

 . (ام» ىلع دوعي وه هريدقت

 , رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهدو . لعفب قلعتم رورجتو راج : مهعايشأب ©

 : ىنعمب : ةعيش : عمج ةملكلاو . ة ةرفكلا نم مههاببئأب يأ . ةفاضالاب
 . ةفئاط وأ بزح

 ' يف ةفاضالا نع هعاطقنال مضلا ىلع ينبم مسا : لبق .. زج فرح : ليق نم ©

 ١ - ثعن- ةفص رج لحم يف وأ لعفب قلعتم رورجلاو رابطاو . نمي رج لح

 ١ . مهلبق نم بازحالا ةرثك ىنعمب . عايشألل

 : «مه)و . ليلعتلا ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرج : نا : اوناك مهنا ©

 , ىلع ينبم صقان ضام لعف : اوناك !نا» مسا بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض
 ' «نأك» مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا «ناك١ مشا عفر لحم يف مضلا

 , نيج عقو لع يف بيرم كش يف "ئاكا ةيلعفلا ةلمسجلاو . ةقراف فلاب
 ٠ 1 .(نإ)

 ' - ثعن - ةفص : بيرم (ناك» ريخب قلعتم رورجمو رابج : بيرم كش يق ©

 | كشي ديحوتلا يف كش يف ىنعمب . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم كشل

 . .كشلا يهو ةبيرلا يف عقوم يأ هيف

 تي دن دنت

 لالا
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 4 1 182 92 روس ا اود 4

 5-5 وِ 23 لو دير وكلي فتوَمَج

 © مط

 قلعتم ميظعتلل رورجم راج :.هلل . ةمضلاب عوفرم أدتبم : رطاف هلل دمحلا ©
 . ةلالجلا ظفلل - تعن  ةفص : رطاف . أدتبمللا ربخب

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم : ضرالاو تاومسلا ©

 اهئدتبم : ىنعمب . اهلثم ةرورجم «تاومسلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ضرالاو
 . اهعدتبمو

 لعاف مسا وهو ةلالجلا ظفلل ةيناث ةفص : لعاج : السر ةكئالملا لعاج ©
 لوعفملا ىلا ىدعت ةكئالملا ىلا هتفاضا دنعو «ةكئالملا» هلوعفم ىلا فيضا
 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةكئالملا . (ًالسرلا
 هبصن ةمالعو بوصنم «لعاج»# فاضملا لعافلا مسال هب لوعفم : ًالسر
 . هئايبنأ نيبو هناحبس هئيب ًالسر يا . ةحتفلا

 ةقحلم اهمال ءايلا اهبصن ةمالعو ةبوصنم ًالسرل - تعن  ةفص : ةحذجأ يلوأ ©
 : ليقو ظفلت الو واوب بتكت ةملكلاو . ةفاضم يهو ملاسلا ركذملا عمجب
 . هل دحاو ال ووذ : ىنعمب عمج يهو «ىلإ نيبو اهنيب قيرفتلل واولا تديز
 هيلا فاضم : ةحنجأ . بحاص ىنعمب وذ : ةدحاو عمج مسا يه : ليقو
 . ةحنجأ باحصأ يا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم

 لالا” #



 . نينثا ةحنجأ يلوا يأ . ةحنجال - توعن - تافص : عابرو ثالثو ىنثم ©

 فرصلا نم ةعونمم غيصلا وا ظافلالا هذهو . ةعبرأ ةعئررأو ةثالث ةثالثو نينثا

 | « .رماع نع رمع لدع ا( دادعالا ظافلأ نع ةلودعم ابنال اهيف لدعلا رركتل

 الف ةيفصولا اماو  ريركت ريغ ىلا ريركت نعو « رخخا غيصص ىلا غيص نع يا

 ' عبرا ةوسنب تررم : لوقت ذإ . اهنع لودعملاو ةلودعملا نيب ايف لالا قرتفي

 : تادودعم : ريدقتب لاحلا ىلع بصنلا نهلحم نوكي نا زوجيو ةئالث لاجربو

 ءاسنلا نم مكل باط ام اوسكتاف : ىلاعت هلوق وحن ةفرعبم فوصوملا ناك ول

 0 ٠ عابزو ثالثو ىنثم

 ؛ عراضم لعف : ديزي ٠ لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : قلخلا يف ديزي ©

 : راج : قلخلا يف . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 ' هيثم هيضعقت ام ةحنجألا قلخ يف ديزي : ىنعمب ديزيب قلعتم رورجو

 . نيديلا ةلزمب امهنال ناحانجلا لصالاو هتمكحو

 :ءاشي ١ هب لوعقم بصن لح يف نوكسلا لع ينبم لوضوم مسا : ءاشي ام

 نم ان لحم ال لوصوملا ةلص «ءاشي» ةلمجو .'!ديزي» بارعا برغت

 لحملا بوصنم فوذحت ريمض لوصوملا ىلا - عجئارلا  دئاعلاو .بارعالا

 : .ةدايز نم هتمكحو هتئيشم هيضتقت ام وا هؤاشي ام : ريدقتلا .هب لوعفم هنال

 : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : لك ىلع هللا نا ©

 : ريدقب قلعتم رورجمو راج : لك ىلع . ةحتفلاب ميظغتلل بوصنم اهمسا

 ربخ : ريذق . ةرسككلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ريدق ءىش ©

 ْ ٠ . ةمضلاب عوفرم «ناد

 لس 0 م دمك َعفيَ 3

 2 1 أوو ود

 ىنعمب نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : ام: سانلل هللا حتفي ام ©
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 . مهبم مسا وهو !حتفيا لعفلل مدقم هب لوعفم بصن لحم يف ؛ءيش يأ»

 رسكلاب كرح يذلا هرخآ نوكس همزج ةمالعو اهب موزجم عراضم لعف : حتفي

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . نينكاسلا ءاقتلال

 . حتفيب قلعتم رورجمو راج :سانلل

 هرج ةمالعو نمب رورجم مسا : ةمحر . ينايب رج فرح : نم : ةمحر نم ©

 . 4ام» طرشلا مسال ةفوذحم لاحب قلعتم رورجلملاو راجماو . ةرسكلا

 وا رطم وا قزر ةمعن نم هللا قلطي ءيش يا : ينعي « لاسرالاو قالطالل

 ةيأ نم : ريدقتب ةمهبم اهمال «ةمحر» تركنو . معنلا نم كلذ ريغ وا ةحص

 . ةيضرا وأ ةيوامس تناك ةمحر

 يف ءافلاب نرتقم يفنب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : اهل كسمم الق ©

 لمعت سنجلل ةيفان : ال . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو . اب مزج لحم

 اهريخو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «ال» مسا : كسمن . ا(نأا) لمع

 ثنأو فوذحملا «الا ريب قلعتم رورجبمو راج :امل . ابوجو فوذحم

 . اهل عنام الف : ىنعمب ااما ىلا ًادئاع ناك ناو ةمحرلا ىنعم ىلع ريمضلا

 . اهبارعا برعتو اهلبق ام ىلع واولاب ةفرطعم : هل لسرم الف كسمب امو ©

 . هناحبس هللا ىلع دوعي وه هريدقت ًاناوج رتتسم ريمض «كسمي» لعافو

 ريمضلا يا لوالا نالو . هيف ثينأت ال هيلا عوجرملا ظفل نال ريمضلا ركذو

 ىلع كرتف يناثلا رسفي ملو . ريسفتلا عابتا نسحف ةمحرلاب رسف ءاهلا يف ثنؤملا

 . هيلع لوالا ةلالدل يناثلا رسفي لو . ريكذتلا لصا

 يف لصتم ريمض ءاهلاو لسرمل - تعن  ةفصب قلعتم رورجمو راج : هدعب نم ©

 . هكاسما دعب نم يا ةفاضالاب رج لحم

 عفر لحم يف لصفنم ريمض : وه . ةيفانئتسا واولا : ميكحلا زيزعلا وهو ©

 ناعوفرم ًادتبملل ربخ دعب ربخ يا عباتتلاب ناربخ : ميكحلا زيزعلا . ًأدتبم

 . زيزعلل - ًاتعن  ةفص «ميكحلا» نوكي نا زوجي وا . ةرهاظلا ةمضلاب
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 و زف سببا 0
 © نحو َكَو ا آو ءامسل مسلم كرر

 ْ : نيطالثلاو ةثلاثلا ةيآلا يف نايقل ةروس يف تبرعأ : سانلا اهيأ اي ©

 ! هعراضم نأل نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : مكيلع هللا ةمعش اوركذا ©
 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا نم

 فاضم :.ةلالجلا ظفل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةمعن
 , دوزجتو راج : مكيلع . ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب :ميظعتلل رورجم هيلإ

 . عمجلا ةمالع ميملاو هللا ةمعنل ةفصب قلعتم

 : نم . اه لح الو اف لمع ال ماهفتسا فرح : له: قلاخ نم له ©

 . اهظماب قربس لا ًادعبلا نم ًادئاز ل نمل رجلا

 ل ا ًاتعن - وي ا روجر يوصل أ هلال

 .أدتبملا ربخ عفر لحم يف «مكقزري» ةيلعفلا ةلمجلا نوكت ةلاحلا هذه يفو ظفللا
 .ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا

 , ًازاوج هيف شتسم ريمض لعافلاو ةمضفلاب عوفرم عرابضم لعف : مكقزري
 ' لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت

 ' ًالعاف «قلاخ» نوكي نا زوجيو . روكذلا عمج ةمالنع ميملاو هب لوعفم بصن
 ! نوكتو ..هللا ريغ قلاخخ مكقزري له : ريدقتب هدعب ام هرسفي رمضم لعفل

 : يف ريدقتلا نم هجولا اذهو . بارعالا نم اهل لحم ال ةياسفت «مكقزريا ةلمج
 . ىلاعت هللا ريغ ىلع قلطي ال قلاخلا نأ : ىنعملا نأل حصالا ره بارعالا

 ١ ةيطسم ١  ضرألاو .مكقزريب قلعتم رورجمو راج : ضراألاو عامسلا نم ©

 . اهلثم ةرورجج اةءامسلا» ىلع واولاب

 دل "الك



 .«مكقزري» لثم ةيريسفت اهنال بارعالا نم اهل لحم ال ةلمجلا : وه الإ هلإ ال ©

 يف حتفلا ىلع ينبم (ال) مسا : هلإ . «نا» لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال

 ريمض : وه . ءانثتسا ةادا : الا . ابوجو فوذحم «ال) ربخو بصن لحم

 . (هلإ ال١ عضوم نم لدب عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم

 «نيأ نم ىنعمب ماهفتسا مسا : ىنأ . ةيفانثتسا ءافلا : نوكفؤت ىنأف ©

 ينبم عراضم لعف : نوكفؤت . ناكم فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع يئبم

 لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل

 . كرشلا ىلا ديحوتلا نع نوفرصت هجو يأ نمف : ىنعمب

 © زون ءا1 ا ةيجقوؤ هن ثبأ دق ةوئيناو و و سم را سو و »هم 2 سني 4و دي
 لعف : نوبذكي . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانتسا واولا : كويذكد ناو ©

 ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو نإب موزج طرشلا لعف عراضم

 لحم يف - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 . هب لوعفم بصن

 يف ءافلاب نرتقم دقب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : لسر تبذك دقف ©

 ىلع ينبم ضام لعف : تبذك . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو نإب مزج لحم

 ينبم لعفلاو بارعالا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حعمفلا

 ظفللا ىلع لعفلا ثنأ دقو . ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : لسر . لوهجملل

 ناو : ىنعملا نال طرشلل ًاقباس طرشلا ءازج ءاج دقو . لسرلا ةعامج ىنعمب

 - لسر تبذك دقف - عضوف . كلبق نم لسرلا بيذكتب سأتف كوبذكي
 . يمأتلا نع بيذكتلاب يا : ببسملا نع ببسلاب ءانغتسا «سأتف» عضوم ْ

 لصتم ريمض فاكلاو لسر نم ةفوذح ةفصب قلعتم رورجمو راج : كلبق نم ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف - بطاخملا ريمض

 . عجرتب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللا ىلإ . ةيفانئتسا واولا : هللا ىلإو ©

 . هللا ىلا اهدرم رومألا : ىنعملا نآل
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 ! بئاث :رزمألا .ةمضلاب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : رومألا عجرت ©

 . :ةمضلاب عوفرم لعاف

 | 2 اتا رو د ا رو رولر ع 04 لس 2 سر رت 200

 00 ٠ »نورا

 . نيثالثلاو ةثلاثلا ةيآلا يف ناقل ةروس يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ووكيل مكر وعرب ىلا دع دود 0-1 شلاَنِإ 4 بر سا رب رت 8 رق دحرسم للا عير سو ب اه ا و ع
 : ا امك

 , : ناطيشلا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ودع مكل ناطيشلا نا ©

 : نم لاحب قلعتم رورجمو راج: : مكل . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم اهمسا
 ' .١ ةمضلاب عوفرم «نا) ربخ : ودع . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . ؛ودعا»

 . ينبم رما لعف : هوذختا . ليلعتلل ةيفانئتسا وا ةيببس ءافلا : ًاودع هوذختاف ©

 يف لصتف ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نوئلا فذح ىلع
 ' : ًاودع . لوا هب لوعفم بصن لحم يف لصتم يمض 'ءافلاو لغاف عفر لحم

 1 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : وعدي . ةفوفكمو ةفاك : هيزح وعدي امنا ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : هبزح . لقشلل واولا ىلع ةردقملا
 000 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحلاو

 ! بوصنم صقان عراضم لعف : اونوكي . ليلعتلل رج فرح ماللا : اونوكيل ©
 لخم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب

 : «نا» ةلص «اهربخ عم اوئوكي» ةلمجو . ةقراف تفلالاو «نوكي» مسا عفر
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 ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «نا» و . بارعالا نم ال لحم ال ةرمغملا

 . وعديب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يف

 : ريعسلا . «نوكي١ ربخب قلعتم رورجتو راج : ريعسلا باحصا نم ©

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 ا 227 ةكما 0711 ورح

 ٍدميَص او يعواوماء تلا ديدع باد اوركَورْلا ١
 7 تنور
0 

 : اورفك . أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا: اورفك نيذلا ©

 لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال .مضلا ىلع ينبم ضام لعف

 لح ال لوصوملا ةلص ؛اورفك: ةيلعفلا ةلمجلاو . ةقراف فلالاو لعاف عفر

 لالا

 فرح :ماللا .«نيذلا» ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ديدش باذع مهل ©

 ريخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لح يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج

 باذعل - تعن  ةفص : ديدش .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع .مدقم .

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم

 تفذحو اهبارعا برعتو «اورفك نيذلا» ىلع واولاب ةفرطعم : اونمآ نيذلاو ©

 . مهبرب اونمآ : ىنعمب راجلا ةلصلا

 . اهبارعا برعتو «اونمأ» ىلع واولاب ةفوطعم : تاحلاصلا اولمعو ©

 هنال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاحلاصلا

 لوعفملا فذحف تاحلاصلا لامعالا : ريدقتلا . ماسلا ثنؤملا عمجب قحلم

 . هماقم ةفصلا تميقاو فوصوملا

 ةفوطعم : رجأو . «باذع مهلا بارعا برعت : ريبك رجأو ةرفغم مهل»

 ةعوفرم رجأل  تعن  ةفص : ريبك . اهبارعا برعتو «ةرفغم» ىلع واولاب ش
 . ةمضلاب اهلثم
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 عيل هل إس اة واع ومر نول ١ مس 20204 رع 11
 هللا سيم كح به مدد 100 1 2

 7 هي ومصر م
 48 ٠ نوعتصي حيل

 : نم .٠ ةدئاز ءافلاو . ىنعم ريرقت فرحو ًأظفل ماهفتسأ فرح ةزمهملا : نمفآ ©
 | : ىنعمب فوذحم هريخ أدشبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا
 ' لاقو . هل نيزي ل نمك نيقيرفلا نيذه نم هلمع ءوس هل نيز نمفأ
 كّسفن كبهذ هلمع ءوس هل نيز نمفأ : ىنعملا نا جاجتلا ركذو : يرشختزلا
 نُمَقَأ ىا هيلع - كسفن :بهذت الف  ةلالدل باوجلا فذحف . ةرسح مهيلع
 ءاشي نم لضي هللا ناف  ةلالدل فذحف هللا هده نمك هلمع ءوس هل نيز
 . ءاشي نم يدهيو

 ْ : هل . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف ::ةلمع ءوس هل نيز ©
 . : ةلمع ١ ةمضلاب عوفرم لعاف بئان : ءوس . نيزب .قلعتم رورجمو راج
 ' ريمض ءاملاو فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 يلا لم اال ل يز: نسي تاني رج لع ف لح

 حفلا ىلع ينبم ضام لعف : * ار . ببستلل ةيفانعسا ءافلا : ًائسح هآرف ©
 ل ميت وج ب رس ريحف لعاشلو رشاعتلل فلا لع ردنا

 تسميل اهنال هليختف : ىنعما نال لوا هي لوعفم بصن لحم يف لصتس ريس
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ٌبوصنم ناث هب لوعفم : ًانسح ..ةيرصبلا «ىأر»

 ..(لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ . ةيفانئتسا ءاغلا ؛ لضب هللا ناف ©
 ::لضي 'ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم اهمنما : ةلالجلا ظفل هللا
 ..'وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عزاضم لعف

 . ؟نأ» ريخ عفر لح يف اهدعب امو «لضي» ةلمجو

 كل



 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ءاشي نم ©

 نم اه لحم ال لوصوملا ةلص ؛ءاشي» ةلمجو . «لضي» بارعا برعت ::ءاشي

 . هلالضا ءاشي نم : ىنعمب مولعم هنال لوعفملا فذحو . بارعالا

 اهبارعا برعتو «ءاشي نم لضي# ىلع واولاب ةفرطعم : ءاشي نم يدهيو ©

 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلا !يدهيا عفر ةمالعو

 . طرشلا ىنعم ةنمضم اهمال «نم» باوج يف ةعقاو ءافلا : كسفن بهذت الف ©

 نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : بهذت . ةمزاج ةيهان : ال

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم لعاف.: كسفن . هرخآ
 كسفن بهذت ال : ىنعمب . ةفاضالاب رج لحم يف حتفلا ىلع يئبم - بطاخملا

 . كسفن كلم ال يا

 . ىلعب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهد و رج فرح : تارسح مهيلع ©

 ىنعمب - هلجال هل لوعفم : تارسح . بهذتب قلعتم رورجملاو راجلاو

 قحلم هثال ةحتفلا نم ًالدب ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم «تارسحللا

 عضوم يف ًاردصم يا ًالاح «تارسح» نوكت نا زوجيو . ملاسلا ثنؤملا عمجب

 . سحتلا طرفل تارسح تراص اهلك نأك كسفن نم لاحلا

 وأ فانئتسالل لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا : امي ميلع هللا نا © :

 بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم اهمسا : ةلالجلا ظفل هللا . ليلعتلل

 كام)و . رج فرح : ءابلا : اب . ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : ميلع . ةحتفلا

 . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوف مسا

 لح يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف : نوعنصي ©
 دئاعلاو . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجللاو . لعاف عفر

 . هب لوعفم هال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا -

 ةلمجلا نوكتف . ةيردصم ا«ام» نوكت نا زوجيو . هنوعنصي اهب : ريدقتلا

 يف ردصم ليوأتب اهالت امو ؛ام» و . بارعالا نم اهل لح ال اهتلص ةيلعفلا

 . ميلعب ًاقلعتم رورجملاو راجلاو . ءابلاب رج لحم
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 نطويرنفت 21 1 تال
 526 لا

 لص را م فال يسب ما يقل ناو ©
 : ادتبم ربخ عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا /: نيذلا . ةمضلاب
 : ربخا عفر لحم يف «يذلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو . يذلا وه هريدقت فوذحم

 1 . لوصوملا ةلص هدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . , «هللا» لوالا ادتبملا

 1  ةحصفلاب بوصتم هب لوعفم : ءايرلا ٠ هللا يا وه هريدقت

 ' لعف.: ريثت . لاح بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو ةيلاح ءافلا : ًاباحس ريثتف ©
 . يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 ' دعب باحتسلا كرحت ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم هب لوعفم :ًاباحس
 . نوكس

 ' . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هانقس . ةفطاع ءافلا : هانقسف ©

 لصتم ريمض ءاهماو لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اانا و
 | لعفلاو «ةائقس" لعفلاب ءيجو . هب لوعفم بصن لحب يف مضلا ىلع ينبض

  لذاو صاصتخالا يف لخدا وهام ىلا ةبيغلا ظفل نع ان ًالودعم ؛انييحأ»

 00 . ركذملا وهو هيلع

 : اهلثم ةرورجم دلبل ةفص : تيم . هانقسب قلعتم رورجو:راج.: تيم دلي ىلإ ©
 . تابن اهب سيل ضرا ىلا ىنعمب بدجلا ةجيتن يا ةرسكلاب

 هب . اهبارعا برعتو « هانقس ٠ ىلع ءافلاب ةفرطعم : ضرألا هب انييحاف ©
 هبطن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ضرألا . انييحأب قلعتم رورجمو راج

 مك



 قلعتم ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ : اهتوؤم دعب ©

 وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : توم . انييحأب

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و . فاضم

 عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا : فاكلا : روشنلا كلذك ©

 دعبلل ماللاو ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . أدتبم

 لثم يا ةيفيكلا كلت لثم : ىنعمب هلبق ام ىلا ةراشالاو . باطخلل فاكلاو

 : ىنعمب ةمضلاب عوفرم أدتبملا ربخ : روشنلا . تاومالا روشن تاوملا ءايبحا

 تاومالا ءايحا اهتوم دعب ضرالا ءايحا لثم : ىنعمب . تاومالا ءايحا

 . مهثعبو

02 0 

 نإ بياكل إعرف رك “٠
 م

 ًةيِدَمباذَتل ِكاَيلاَدْرَْيَناَو ركل د ماو جدو در م سه مر و اه ع

 ةلمجلاو . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : ناك نم ©

 : ناك . «نم» ربخ عفر لحم يف  هئازج - هباوجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا

 اهمساو . نمب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
 . «نم» ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض ْ

 عراضم لعف : ديري . «ناك) رب بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : ةزعلا ديرب ©

 لوعفم : ةزعلا . وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفزم
 . فرشلا : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةيمسالا ةلمجلا : ًاعيمج ةزعلا هللف ©
 قلعتم ميظعتلل رورجتو راج : هلل . طرشلا باوجل ةطبار ءافلا .نمب مزج لحم

 ةيوصنم لاح : اعيمج . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةزعلا . مدقم ربخب
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 . اهلك ىنعمب ةزعلل ديكوت وا ةجتفلا اهبصن ةمالعو
 ُهْيَلا . لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : بيطلا ملكلا دعصي هيلإ ©

 ش :ملكلا ٠ ةمضلاب عوفرم عراضم اضم لعف : دعصي . دعصيب قلعتم رورجمو راج
  ملكلل  تعن - ةفص :.بيطلا . «ةملك» عمج وهو . ةمضلاب عوفرم لعاف

 ٍْ ش . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم
 : اهذعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيفانعتسا واولا : هعفري :حلاصلا لمعلاو ©

 :حلاصلا:. ةمضلاب عوفرم أدتبم : لمعلا . بارعالا نم امل لحم ال ةفئاتسم
 عوفرم عراضم لعف .: هعفري . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم لمعلل - تعن ةفص
 ١ ينبم لصتتم ريمض ءاهلاو ره هريدقت ًازاوج هيف رتتسف ريمض لعافلاو ةمضلاب
 | عفر لحم يف «هعفريا ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفنم بْضن لحم يف مضلا ىلع
 : مهضعبف :٠ ميركلا لوقلا اذه ىنغم لوح نورسفملا فلتخخاو . 50

 : ليقو « هللا الا هلإ ال ىتعمب وا ديحوتلا : بيطلا ملكلا :
 0 م ل سيم مالا لقيا هلا لمصلا جيقرلو « ملكلا ع 5
 ' عوفرملاو ىلاعت هللا وه عفارلا : ليقو . بيطلا لمعلا عفري حلاصلا لمعلا
 ًازاوج فوذحم لعفل ًالعاف «لمعلا» و ةفطاع واولا نوكت نا زوجيو . لمعلا

 . هل ًارشقم هدعب دوجوملا لعفلا نوكيو . هدعب دوجوملا لعفلا نسنج نم وه
 ! لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانتسا واولا : تائيسسلا نوركمي نيذلاو ©

 ' توبثي عوفرم عراضم لعف : نوركمي . أدتبم غفر لح يف ختفلا ىلع ينبم
 ' اهدغب امو ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف .عفر لحم يف لصتنم ريمض واولاو نونلا
 .ردضملل  تعن  ةفص : تائيسلا .بارعالا نم اه لحم ال لوصوملا ةلص

 ١ «ركم» لعفلا نال تائيسلا ركملا فانصا وا تائيسلا تاركملا اوركم ىنعمب
 ةحتلا نم الدب ةردكلا اهيصن ةيالعو ةيوصنم ةملكلاو دعتم ريغ مزال
 ِي | .نولمعي : ىنعم ىلع نوكت وا .'ملاسلا ثنؤملا عمجب ةقحلم اهنال
 : . تاركتملا : ىتعمب تائيسلا نولمعي

 ماللا . ةنيذلا» أدنبلا ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمججلا : ديدش باذع مهل ©
 رورجملاو راجلاو : ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمصم «مهلا و ورج فرح
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 ةفص : ديدش . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : باذع . مدقم ربخب قلعتم

 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم باذعل - تعن

 مسا : ءالوا . ةمضلاب عرفرم أدتبم : ركم . ةفطاع راولا : كتلوأ ركمو ©

 ةراشالاو . باطخلل فاكلاو ةفاضالاب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا
 . تاركملا كلت اوركم نيذلا ىلا

 وه . اركم» لوالا أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : رويي وه ©
 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : روبي . ناث أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض

 ريخ عفر لحم يف اروبي" ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 نوكتف ةدئاز يا ال لحم ال دابع وأ لصف ريمض هوه» نوكت نا زوجيو (وه»

 ركمهلل : ىنعملاو «كتلوا ركم» أدتبملا ربخ عقر لحم يف 'روبيف ةيلعفلا ةلمجلا

 ركم نود دسفيو دسكي ةصاخ وه كئلوا ركم وا . لطبي وا دسفي كنئلوا

 . هللا

 امو سب وشر فير رتمككتاتلو ١١
 صقار 00011 نو ا

 يي ب يإء رمعزم 2

 ميظعتلل عوفرم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةيفانئتسا واولا : مكقلخ هللاو ©

 - لصتم ريمض فاكلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكقلخ . ةمضلاب 3
 عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض

 . أدتبملا ربخ عقر لحم يف «مكقلخ» ةلمجو . روكذلا

 نيبطاخملا ريمضل نايب هنال زييق بصن لحم يف رورجملاو راجلا: بارت نم ©

 . ؟مكقلخلا يف (مك»

 نم . يخارتلا لع لدي فطع فرح : مث : مكلعج مث ةفطن نم مث ©
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 . ىلع ةفوطعم.: مكلعج . اهبارعا برعتو «بارت نم» ىلع ةفوطعم : ةفطن

 1 ْ 1 ا . (مكقلخال

 ' : ىنعملا نال . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم لعجل ناث هب لوعفم : ًاجاوزأ ©
 يا مدآ وهو مكلصا قلخ يا مكقلخ هللا : ىنعملاو: . ًاجاوزا مكريص

 . ءام انه هب دارملاو ليلقلا ءاملا نم مث ةرشابم بارت نم مدآ قلخب مكقلخ

 : يا ثانالاو ناركذلا نم ًافانصا وا ىثناو ًاركذ يا ًاجاوزا مكريص مث لجرلا

 .ًاضعب مكضعب جوز
 : لمحت . امل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا : ىِقْنأ نم لمحت امو ©

 رات فلا لع ةدقم رسكلا نا قرا مالمو لماف هل الع يفرم قف

 أ ةفوطعم حضت يفنلا ديكأتل ةدئاز : الا ةفطاع واولا : الإ عضت الو ©

 .. يه هريدقت لارج هيف راس ريدسف لعافلاو اهبارعا برعتو لمست ىلع

 ' . اه لمع ال رمح احا : الإ ٠ للا قايس نم ميسم

 لا دال غيل لا : رياشتب ةقودع احب قامسم رورجو راج : هملعب

 ا يفرم اظل هل روزجم مسا رمعما و '. لوهجملل ينبم لعفلاو ٠ اهمارعا

 ؛دحا:نم رمعي امو وا . دحا رمع.يف دمي امو : ئنعمب . لعاف بئان هنال

 : ناسنا رمع لوطي الو : ليوأتب وا . هيلا رئاس وه ارب ًارمعم هايس .امناو

 ,برغتو «رمعم نم رمعي ام» ىلع واولاب ةفوطعم : هرمع نم صقني الو ©

 :نم ضبقت امو : ىنعمب وا رضقي الو يا يفنلا ديكأتل ةدئاز «ال» و". اهبارعا
 :' ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاحملاو ررقملا تقولا لبق هحور

 قلعتم رؤرجيو راج : باتك يف . امل لمع ال رصح ةادا ؟ الا : باتك ف الإ ©

4 



 نا زوبجيو . ظوفحم حول يف يا باتك يف ردقم وه الا : ريدقتب ةفوذحم .لاحب

 الا : ريدقتب . ىنعملا هيلع لد ًافوذحم ىشتسملاو ءانثتسا ةادا «الا» نوكت

 . باتك يف ًاررقم ًاصقن وا ًاريمعت

 ينبم ةراشا مسا : اذ . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نإ : كلذ نإ ©

 عوفرم «نا» ربخ : ريسي . ربخلاب قلعتم رورجمو راج : ريسي هللا ىلع ©

 . نيه وا ليلق وا لهس : ىنعمب ةمضلاب

 1/200 يو
- 

3 2 

 ند جام طوادمو بارع تاق بدعاذ نإ اكسو ١١
ةكاح 6-0 لير لكي

قا 7 وس 
 

لو وِإضق نم اوكي ِخِا اومديف
 ََّ 11 ه
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 لعف : يوتسي . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانئتسا واولا: يوتسبيي امو ©

 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 ةكرحلاو نيونتلا نم ضرع نونلاو ىنثم هنال فلالاب عيفرم لعان : نارحبلا ©
 . رفاكلاو نمؤملل نيلثم حلاملاو بذعلا نيرحبلا هناحبس برض . درفملا يف
 . حضاو هيبشت ميركلا لوقلا ينو . رفكلاو مالسالا يوتسي ال : ىنعمب وا

 . ًأدتيم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : تارف بذع اذه ©
 نم لدب وا - تعن  ةفص : تارف . ةمضلاب عوفرم «اذه» ربخ :بذع

 لح يف ةيمسالا ةلمجلاو . ولح بيط ىنعمب . ةمضلاب اهلثم ةعرفرم بذع
 . نيرحبلل ةفص عفر

 دتبم : غئاس . «تارف بذع» نم لدب ةيمسالا ةلمجلا : هيارش غئاس

 عوفرم ربخلا دسم دس («غئاس» لعافلا مسال لعاف : هبارش . ةمضلاب عوفرم

 خال



 ٍْ . هتبوذعل قلحلا ىلا هلخدم ؤا هرادحنا لهس ءىرم شطعلا رسكي ولح بيط

 :.ايارعا برتو «تارف بذع اذه لع دارلب ةفطمم : حاجأ حلم اذهو ©

 ٠ ا ىنعمب

 : هم حو ل نمو يك نيرححبلا م حلو لك نسي ىنعمب .نولكأتب
 ' لعف : نولكأت . «لكا) تنون اذهو ةفاضالا تفذحفإ . امههنم لك نم وا

 . لعاف عفر لخع يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عياض

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : حل : ةيلح نوجرختستو ًايرط اًمحل ©

 ' اهبضن ةمالعو اهلثم ةبوصنم امل - تغن  ةفص : ًايرط . ةحتفلا هبصن

 . «(ل نولكأت» بارعا برعت : ةيلح نوجرختبست . :ةفطاع واولاو ةحتفلا

 ' : نوسبلت ... ةيلحل  ٍتعن  ةفص بضن لحم يف ةيلعفلا,ةلمجلا : اهنوسبلت ©
 ' لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه» و «نوجرخيتست» بارعا برعت

 ' ٌولؤللا «ةيلحلا» و «كمسلا» يرطلا محللاب دارملاو . هب لوعفم بصن

 . ناجرملاو

 ةردقلا ةملغلاب عوفرم عياضم لعف : ىرت . ةيفانعسا واولا : كلفلا .ىرتو ©

 : : كلفلا .: تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل:فلالا ىلع

 . نفسلا : ىنعمب . ةحتقلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 ؛ «كلقلا» ْنم لاح : رخاوم . ىرتب قلعتم رورجبو زاج : رخاوم هيف «©

 . ىلع.- نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنال نوني ملو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 لكلا ٠ ايلا تاقاش حلل يف يرارج نفسلا ىرتو ىنعمب - لعافم - نزو

 ا : 0 ١

 ا ف يصل ةولتمو لل دهب ةريشم ب رس

 ! قلعتم رورجبو راج : هلضف نم . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 كر



 نم اوبلطتل : ىنعملاو . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو اوغتبتب
 . هيلع ىنعملا ةلالدل ةميركلا ةيآلا يف ركذ هناحبس هل رجي مل ناو هللا لضف

 ةرمضملا «نأ» و . بارعالا نم اه لحم ال ةرمضملا «نا» ةلص «اوغتبت9 ةلمجو

 هلبق اب قلعتم رورجملاو راجلاو . أدتبم عفر لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو
 . هئاطعو هناحبس هللا ةمعن نم

 نال اوركشتلو اوغتبتل : ريدقتب ىنعملا نال ةفطاع واولا : نوركشت مكلعلو ©

 ليلعتلا مال كلسم هب كلسو . ةدارالا ىنعمل راعتسم «لعل» ءاجرلا فرح

 تاوا نم لعفلاب هبشم فرح : لعل . اوركشتلو اوغتبتل ريدقت ىلع ءاجف
 لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو «نأ»

 بارعا برعت : نوركشت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «لعلا مسا بصن

 فذحو «لعلا ربخ عفر لحم يف «نوركشت» ةيلعفلا ةلمجاو . «نولكأت»

 . هءاطعو هتمعن نوركشت مكلعل يا . مولعم هنال اطوعفم

 ركام ورك رتل عبو اهتز لدا ٠١ 2 رس تل ص هي عر | لل ماسر ف 72 ش
 يداك ةنكشرلا ليحمل لَك

 9 ريِمطقْن دولا ينوُد نم َنوعَرُص

 رخسو ليللا يف راهنلا جلويو راهنلا يف ليللا جلوي «
 ةيآلا يف تبرعا : ىمسم لجال يرجي لك رمقلاو سمشلا

 . نامقل ةروس نم نيرشعلاو ةعساتلا ةميركلا

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ : مكير هللا مكلذ ©

 لعاجلا مكلذ : ىنعمب . عمجلا ةمالع ميملاو باطخلل فاكلاو دعبلل ماللا
 اوها هريدقت فوذحم أدتبم ربخ : ةلالجلا ظفل هللا . مكبر هللا وه هلك كلذل

 مسال ربخ عفر لحم يف «هللا وه) ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم
 ريمض  لصتم ريمض فاكلاو ةمضلاب عوفرم ناث ربخ : مكبر . ةراشالا
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 . روكذلا عنج ةماع ميمو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيطاخملا

 أ نإ ززجيو مكبر وه : ريدقتب ةلالحلا ظفل نم ًالدب «مكير» ةملك نوكت وا

 و هل نايب فطع وا هنم ًالدب وا مكلذل - ًاتعن - ةفص ؛هللا» ةلالجلا ظفل نوكي

 هجؤلاف . هابأي ىنعملا نا الا بارعالا مكح وه اذهو . مكلذل اخ امكبر#»

 : , حصا لوآلا

 ؛دعب ربخ يا ةراشالا مسال ثلاث ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : كلملا هل ©

 : كلملا . مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هل .  ةقدارتم رابخا  ربخ

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم
 ! يف حتفلا لع ينبم ةراشا مسا : نيذلا . ةفطاع اولا: نوعدت نيذلاو ©

 ريمض واولاو نونلا ثوبثب عوفرم عراضم لعف : نوعدت . أدتبم عفر لح
 ةلص «نوعدتا ةلمجو . «نودبعت» : ىنعمب لعاف عفر لحم يف لضتم

 ْ . بارعالا نم اه لح ال لوصوملا

 نم ةفوذحم لاحب وا نوعدتب قلعتم رورجيو راج : نوكلمي ام هنود نم ©

 . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو «نيذلا»

 .ريخ عفر لحم يف «نوكلمي ام» ةلمجو «نوعدت» بارعا ٍثرعت : نوكلمي
 . نوكلمي ال ئنعمب «نيذلا» أدتبملا

 بوطنم ًاظفل رورجم مسا : ريمطق . ديكأتلل دئاز رج فرح : ريمطق نم ©

 ةرشقلا يه «ريمطقلا» و . ًائيش نوكلمي ال : ىتعمي هب لوعفم هنال ًالحم

 . ةاونلا رهظ يف ءاضيبلا ةطققنلا ليقو . ةاونلل ةقيقرلا

 و 1مم أوس عد م :١

 3 رحلتي كمل 1 تدب وركب ما
 ع

 :موزجم طرشلا لعف عراضم لعف : اوعدت . مزاج طرش فرح : مهوعدق نا ©

 :«مهلاؤ لعاف. عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو نإب
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 . هب لوعفم بصن لحم يف ناثوالا يا نيبئاغلا ريمض

 لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ةلمجلا : مكءاعد اوعمسي ال«

 باوج عراضم لعف : اوعمسي . ال لمع ال ةيفان : ال . بارعالا نم اه

 لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم - هؤازج - طرشلا
 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : مكءاعد . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف
 يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلاو ةحتفلا هبصن
 ناثوالا عمست ال ىنعمب يا . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم
 . مص مهف دامج اهمال مكءاعد

 لعف : اوعمس . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةفطاع واولا : اوعمس ولو ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام
 ولو وا مكءاعد اوعمس ولو يا . اهوعفم فذحو ةقراف فلالاو لعاف

 .اوعمس

 بارعالا نم اه لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : مكل اوباجتسا ام ©

 . مكنم مهؤربتل مكوباجا ال ضرفلا ليبس ىلع ووعمس ولو : ىنعمب

 «اوعمست» بارعا برعت : اوباجتسا . ؛ول» باوج يف ةعقاولا ماللا تفذحو

 ةيفان "ام و روكذلا عمج ةمالع ميملاو اوباجتساب قلعتم رورجمو راج «مكلاو'
 . ال لمعال

 بوصنم هيف لوعفم  نامز فرظ : موي . ةيفانكتسا واولا : ةمابقلا مويو ©

 : ةمايقلا . فاضم وهو ةحتفلا هبصن ةمالعو نورفكيب قلعتم ةيفرظلا ىلع

 . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : مككرشب نورفكي ©
 ريمض فاكلاو نورفكيب قلعتم رورجيو راج : مككرشب . لعاف عفر لحم يف

 روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف  نيبطاخملا ريمض  لصتم

 . مهايا مككارشاب نورفكيو : ىنعمب

 عراضم لعف : كتبني . اه لمع ال ةيفان : ال . ةيفانئتسا واولا : كئيني الو ©
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 1 ضال كو الو : نعي مدقم هب لوعفس بصن لع

 ؛ةفاضألاب زوزجم هيلا فاضم : ريب . ةم ضلاب عوفرم لعاف ؛ بخ لثم ©
 ٠ . هب ملاع ريب لثم وه ربخم رمالاب كربخي الو : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو
 : ريبخث ينال قحلا وه ناثوالا لاح نم هب مكانا يذلا اذه نإ يا

 ١ ذيل ذي كرجألإ كي ا «

 : متنا . ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعا.: عارقفلا متنأ سانلا اهيأ اب ©

 . ةمضلاب عوقرم هبخ : ءازقفلا . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض

 'ءاوقفلا ىتممب ب «ءارقفلا» نم .ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج : هللا ىلإ ©

 . هللا, لضف ىلا نوجاتحملا

 عوقزم أدتبم : ةلالجلا ظفل هللا . ةفطاع وارلا : ديمحلا يذغلا وه هثلاو ©
 :ينغلا . عفر لحم يف لصفنم ريمض وهو ناث أدتبم : وه .. ةمضلاب ميظعتلل

 .لحم يف «ديمحلا ينغلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو . اوه» أدتبملل ناربخ : ديمحلا

 .ال ذانع وأ لصف ريمض هوه» نوكت نا زرجيو . «هللا» لؤالا أدتبملا ربخ عفر
 ,زوجيو . ةلالجلا ظفلل نيريخ «ديمحلا ينغلا» نوكيو . كبارعالا نم امل:لحم
 ,مكتع ينغلا وه هللاو : ىنعملاو . ينغلل  ًاتعن  ةفض ةديمحلا» نوكي نا
 : : ٠ كلذب ريدج هنال دومحلا مكركش نعو

 ه ديالو تاكا 1

 0 سال
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 ٠ زيزع ُهالعكإدَمَو © 2 ش
 ال ةيفانو نييزاجحلا دنع «سيل» ةلزنمب ةيفان : ام . سا داو : كلذ امو ©

 مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : | . ميت ينب دنع الل لمع

 فاكلاو دعبلل : ماللاو ةيناثلا ةغللا ىلع ًالعبسو . قرالا ةغللا لع هام

 .باطخلل

 فرح ءابلا : زيزعب . ربخلاب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : زيزعب هللا ىلع ©

 لالا ةغللا ىلع الحم بوصنم ًاظفل رورجم مسا : زيزع ..ديكأتلل دئاز رج

 «كلذ» أدتبملا رب هنا ىلع ةيناشلا ةغللا ىلع ًالحم عوفرمو "اما ريخخ هنا ىلع

 . نكمم ريغ وا بعصب هللا ىلع كلذ سيلو : ىنعمب

 ع هزم لم اه ع 0 تكا زاك ررالو ١م

 1 1 تفل بيل مُكيريوكْحن زازا فانك

 8 00 هَذا 1 ط أ

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : ةرزاو . ةمضلاب عوفرم عراضم

 ةفص : ىرخأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعنم : ىرخأ رزو ©

 اهرج ةمالعو ةرورجم ىرخا سفن رزو يا . فوذحم فوصومل  تعن-

 - تعن  ةفص يهف «ةرزاو» كلذكو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةرسكلا

 فوصوملا لعافلا فذحف ةرزاو سفن رزت الو : يا فوذحم فوصومل

 ا هماقم ةفصلا تميقاو

 كر ناك



 ' لعف : عدت . مزاج طرش فرح ؛ نا . ةيفانكتسا واولا : ةلقثم عدت ناو ©
 ,  ةلعلا فرح  هرخآ فذح همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم

 : ةلقثم سفن دانت ناو : ىنعمب هماقم ةفصلا تميقاو فوصوملا لعافلا فذحو
 ةعوفرم فوصوملا لعافلل - تعن  ةفص : ةلقشم . ماثآلاب يا رازوالاب
 ّْ ْ . ةمضلاب

 . ىلع ينبم.لصتم ريمض ؛اه» و وعدتب قلعتم رورجتؤ راج : اهلمح ىلا ©

 فاضملا فذحف . اهلمح فيفخت ىلا ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا
 .ًاراصتخا ًافوذحم اوعدت» لوعفم نوكي وا . هلحم هيلا فاضملا لحو رورجملا

 لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ةلمجلا : ءيش هنم لمحي ال ©
 ' ينبم عراضم لعف : لمحي . امل لمع ال ةيفان : ال . بارعالا نم امل

 ' : ءيش . لمحيب قلعتم رورجمو راج : هنم . ةمضلاب عوفرم لوهجملل

 1 ' . اهنع ائيش هنم دحا لمحي ال : ىنعمب ةمضلاب عوفرم لعاف بئان

 ' ضام لعف : ناك . ةيردصم : ول . ةيلاح واولا : ىبرق اذ ناك ولو ©
 ىنعم ؛ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج رتتسم ريمض اهمساو حنفلا ىلع ينبم 'صقان
 - ةلقثم عدت ناو  ىلاعت هلوق نم موهفملا وعدملا ىلا 'دنسا «ناك» نا يا (دحا»

 ناك ولو ءىش هنم لمحي ال اهلمح ىلا:ادحا تعد اذا ةلقثملا نا : ىنعملاو

 ' ةشمئخلا ءايسالا نم هنال فلالاب بوصنم «ناك» ربخ : اذ . ىبرق اذ اهرعدم
 ' ةرنكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : ىبرق . فاضم وهو
 , ناسْنا لك نال امل ًابيرق وعدملا ناك ولو ىنعمب رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا
 ' نم اه لخم ال ةيردصملا ؛ول» ةلص «ىبرق اذ ناك» ةلمجو . هسفنب لغشنم

 : نم لاح بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةيردصملا ؛ول» و بارعالا

 '. ىبرق اذ هنوك ًاضورفم : ريدقتلا . رعدملا ناسنالا وهو «ناك١ ىلا دنسملا

 ' ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رذنت . ةفوفكمو ةفاك : نيذلا رذنت امنا ©
 ميركلا لوسرلا وه بطاخملاو ثنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 ' لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . (245) دمحم
 . هب
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 . بارعالا نم ا لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : مهبر نوشخي ©

 ريمض "«مه» و ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : بر . لعاف

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 مهبر نوشخي يا !نوشخي» ريمض نم لاحب قلعتم رورجمو راج : بيفلاب ©

 . مهسفنا عم مهتاولخ يف يأ . سانلا نع نوبئاغ وا هباذع نع نيبئاغ

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوماقا . ةفطاع رواولا : ةالصلا اوماقأو ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال
 ىلع ىضاملا فطع دقو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةالصلا

 اوماقاو مهير اوشخ نيذلا : ىنعملا نال“ ىنعملا ىلع لومحم هنال عراضملا
 ريدقتلا اذه يف واولا نوكتف ةالصلا اوماقا دقو : ريدقت ىلع وا . ةالصلا
 يناثلا هجولاو . بصن لحم يف اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . لاح ىلع ةفطاع
 . لاح ىلع فوطعم هنال حصا

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم : ةيفانئتسا واولا : ىكرت نمو ©

 لحم يف - هئازج - هبارجو طرشلا لعف نم ةيطرشلا ةلمجلاو . أدتبم عفر لحم

 ينبم نمب مزج لحم يف طرشلا لعف ضام لعف : ىكزت . «نم» ربخ عفر

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ردقملا حتفلا ىلع
 . يصاعملا كرتو تاعاطلا لعفب رهطت يأ . وه

 لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةلمجلا : هسفنل ىكزتي امئاف ©

 لعف : ىكزتي . ةفوفكمو ةفاك : امنا . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو مزج

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 لصتم ريمض ءاهلاو ىكزتيب قلعتم رورجيو راج : هسفنل . وه هريدقت ًازاوج
 . ةفاضالاب رج لح يف

 قلعتم ميظعتلل رورجبو راج : هللا ىلا . ةيفانئتسا واولا : ريصملا هنا ىلاو ©
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 ' ةيفانحسا ةيمسالا ةلمجلاو .ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم. : ,ريصملا .مدقم.ربخب
 : . بارعالا نم اه لح ال

 رص ام ورحل ىو او 1١

 ' لعق : يؤتسي . امل لمع ال ةيفان : ام . 0
 : . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم

 ' . يذل فلالا لع ةردسقلا ةمضلاب عيفرس لجاف : :ريصبلاو ىمعالا ©
 ةمضلا اهعفر ةمالعؤ اهلثم ةعوفرم «ىمعالا» ىلع واولاب :ةفوطعم : ريصبلاو

 ْ . لجو زع هللاو منصلل وا نمؤملاو رفاكلل لثم . ةرهاظلا

 © . درت لوك االو 7٠
 . تايلظلا يوتست الو : ىنعمب ةقباسلا ةيآلا لع والاب ةفوطعم ةميركلا آلا هذه ©

 بارعا برعتو . ىفنلا ديكأتل ةدئاز 4ال» و . لطابلاو قحلا يا . رونلاو
 ١ . .ةقياسلا ةميركلا ةيآلا

 ١" نورا لولطلاالو ©
 © اهو نينرشعلا ةيآلا ةقباسلا ةميركلا ةبآلا بارعا برعت ةميركلا ةيآلا هذه

 لطابلاو قحلل نالثم ًاضيا ٠ مومسلا حيد ارورحلا» و .

 ”< 2 ١ مو هانا نفل  7ير سراح مسمر عمو ف )رويكم لتي ا ها

 ةنيركلا ةيآلا بارنعأ برعت : تاومألا الو ءايحألا يوتسي امو ل

5465 



 . تاومالاب رفكلا ىلع اورصاو هيف اولخدي

 مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : عمسب هللا نا©

 عوفرم عراضم لعف : عمسي . ةحتفلا هبصن ةمالعو ميظعتلل بوصنم «نا»

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب

 . ؟نا» ربخ عفر لحم يف «ءاشي نم عمسيلا ةيلعفلا 1

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛ءاشي) ةلمجو . «عمسي» بارعا برعت : عاش ©

 نا ءاشي نم وا .٠ هعايسا ءاشي نم : ىنعملا .٠ اهوعفم فذحو بارعالا

 . مهيدهيف مهعمسي

 ةيفانو . نييزاجحلا ةغل يف «سيل» ةلزنمب ةيفان : ام . ةفطاع واولا : تنا امو ©

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : تنا . ميمت ينب ةغل يف ال لمع ال

 . ةيناثلا ىلع أدتبمو ىلوالا ةغللا ىلع «ام» مسا عفر

 بوصنم ًاظفل رورجم مسا : عمسم . ديكأتلل دئاز رج فرح ءابلا : عمسمب ©

 هعفر وا هبصن ةمالعو «تنا» أدتبملا ربخ هنال ًالحم عوفرمو ؛ام» ربخ هنال الحم

 فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمض وا ةحتف

 . دكئازلا رجلا

 هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : روبقلا ف نم ©

 لوصوملا ةلصب قلعتم رورجيو راج : روبقلا يف . «عمسم» لعافلا مسال

 حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : تنا . «ام» ىنعمب ةلمهم ةففغ : تثا نا ©

 . أدتبم عفر لحم يف
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 . ةمضلاب عيفرم «تنا' ربخ : ريذن . اه لمع ال صح ةادا : رسذن الا ©

 . اه لحم ال ردقملا مسقلا باوج ةيمسالا ةلمسملاو

 رماد ماكرو يلفت 5
 0 تش انإ ©

 ضام لغف : لسرا .' «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان» و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 ' يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا ريمض  لصتم ريمبض فاكلاو لعاف عفر لح
 . .«نأ» ربخ عفر لحم يف «كانلسرا» ةيلعفلا ةلمجلاو . هب لوعفم بصن لح

 , وأ. نيقحم : ريدقتب !انا ريمض نم لاح بصن لع يف رورو راج : قحلاب ©
 . ةفصب قلعت وأ : ريدقتب «كانلسرا» يف فاكلا بطاخملا ريمض نم

 قلب يرحصم السا كلما ريدقتلا فوذحم ردصم نم ةفوذحم

 يخل ًاريثن را يملا دصرلابًايشب : ريدقفلا ريذنو ريشبل ةلصب قلعتم

 . لعاف ىنعمب ليعف يأ ةخلابملا غيص نم «ريذن» و ةريشب» نيتملكلا نال . قحلا

 ْ نيرفاكلل ًارذنمو نينمؤملل ًارشبم :. ىنعمب يا

 ' لع واولاب فوطعم : ًاريذلو . ةحعفلاب برصتم لاح : ًاريذثو ًاريشب ©
 ْ . هبارعأ برعيو (اريشبا

 نم ٠ م0 ىنعمي ةلمهم ةففخ : نا . ةيفانعكسا واولا : ةمآ نم ناو ©
 ىلع اع: عوفرم ًاظفل رورجم مسا : . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح
 : 2 عسب نا لع تل امن: ىنععي هدب ام يسقي فرطع لعل لعاش هل

 الع رص اقف روج سا اة نركت نا حصالاو ٠ ما نم تضم اسو
 . صيصختلا اهيف نال ةركتلاب ءادتبالا زاجو . أدتبم ىلع

 ةردقلا حتفلا لع يثبم ضام لعف : الخخ . ا لمع ال رصح ةادا :: الخ الإ ©
 . ىضم : : ىنعمب رذعتلل فلالا ىلع
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 عوفرم لعاف : ريذن . «الخ» لعفلاب قلعتم رورجمو راج : ريذت اهيف ©

 :يا «ةما» أدتبملا ربت عفر لحم يف ؛ريذن اهيف الخد ةيلعفلا ةلمجلاو . ةمضلاب

 1 ريذن اهيف لسرا وا ىضم الإ

 يلام دنْدَهُتْؤَج ْدِهق داب كنس 1وزكبنإَو 0 اا مرو و ءوورس > اى ب قرف ع هد دوب كب
 1 ١س ص ساو ا 1

 ©« راب ورب

 لعف : كوبذكي . مزاج طرش فرح : نا . ةيفانئتسا واولا : كويذكي ناو ©

 ريمض واولاو نرنلا فذح همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عراضم

 ىلع ينبم - بطاخملا ريمض  لصتم ريمض فاكلاو لعاف عفر لع يف لصتم

 . ميركلا لوسرلا وه بطاخملاو . هب لوعفم بصن لحم يف حتنلا

 يف ءافلاب نرتقم دقب قوبسم مزاج طرش باوج ةلمجلا : نيذلا بذك دقف ©

 : بذك . قيقحت فرح : دق . طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلاو مزج لحم

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 . لعاف عفر

 ريمض «مه» و . ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم رورجبو راج : مهليق نم ©
 هلبق ام نال ًاراصتخا «بذك» لوعفم فذحو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . مهلسر مهلبق نم اوناك نيذلا بذك : ىنعملا . هيلع لدي

 لحم يف يه وا بارعالا نم اهل لحم ال ةيليلعت ةلمجلا : مهلسر مهتءاج ©

 بارعالا نم امل لحم ال نوكت وا «مهلسر» فوذحملا لوعفملا نم لاح بصن

 ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تءاجج . لوصوملا ةلص نم الدب

 لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و . بارعالا نم امل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا

 ةعامج ىنعمب يا . ىنعملا ىلع لعفلا ثنأ دقو ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . لسرلا
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 ؛ . تانيبلا تايآلاب يا . مهتءاجب قلعتم رورجيو راج : سيزلابو تانيبلاب ©
 تْنيقاو ففؤصوملا روربججملا فذحف ةحضاولا ججحلاو نيهاربلاب : ىنعمب
 ءابلاو . اهلثم ةرورجم «تانيبلا» ىلع واولاب ةفوطعم : ربزلابو . هماقم ةفصلا
 ' امأنال لعفلا فذحو .ربزلاب مهتءاجو : ريدقتلا نوكي نا زوجيو . ديكوتلل
 . اروبز» عمج - «ريزلا# و . هيلع لدي هلبق

 باكل تعن  ةفص : ريثملا . «ريزلابو» بارعا برعت : ريدم لا باتكلابو ©

 : . ةريثلا بتكلاو فحصلاب : ىنعمب .٠ ًاضيا زورجم

 * رك12 17 زكي زاننك خ١ 2 موري جعور تس 7 2
 ١ نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تذخا . يخارتلل ةفطاع: تذخأ مث ©

 ْ . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 ؛ . هي لوعفم بصن لحم ين. حتفلا ىلع ينبم لوصوم:مسا : اورفك نيذلا ©
 © ريمبض قاولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم لضام لعف : اورفك
 © ال'لوصوملا ةلص «اوزفك» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحب يف لصتم
 ءاأ ش . مهتكلها : ىنعمب اهل لحم

 | لجم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك ٠ ةيفاعتسا ءافلا : ناك فيكف ©
 . ,حتفلا لع ينبم صقان ضام لعف : ناك . مدقم !ناكا ربخ بصن

 لاغتشالا ةفوذحملا ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم «ناك» مسا : ريكن ©
 يآلا سوءرل ًاعابتاو ًاراصتخاو ًاطخ ءايلا تفذحو ءايلا ةكرحب لحملا
 لح يف لصتم ريمض ةفوذحللا ءايلاو اهييلع ةلاد ةسكلا تيشبو . فيرشلا

 . مه يلقعو مهيلع يراكلا ىنعمب ةفاضالاب رج



 عاج سدر

 2 اعدم ق رع هوب كيخأق ةمواتسلا سرها

 5 دل حوريه دجل بيرو

 ماهفتسالا ظفلب بيجعتو ريرقت فلا فلالا . ملعت ملأ : ىنعمب : رق ملآ ©

 همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : رت . بلقو مزجو يفن فرخ :م

 . تنا هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةلعلا فرح هرمخآ فذح

 ىرجم ىرج مالكلا اذه نال عمسي ملو ري ل نم بطاخملا نوكي نا زوجيو

 ًااوج هيف ًارتتسم ًاريمض لعافلا نوكي ةلاحلا هذه يفو . بيجعتلا يف لثملا

 . وه هريدقت

 نا . «ىرت» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهدعب امو نا : لؤنا هللا نا ©

 بوصنم («نا» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح

 لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لزنا . ةحتفلا هبصن ةمالعو ميظعتلل

 عم «لزنا» ةلمجو . ةلالجلا ظفل ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض

 . «نأ» ريخ عفر لحم يف اهوعفم
 بوصنم هب لوعفم : ءام . لزنأب قلعتم رورجمو راج : ءام ءامسلا نم ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ىلع ينبم ضام لعف : جرخا . ةفطاع ءافلا : تارمث هب انحرخأف ©

 هب ًالودعم «انجرخخا» لعفلاب ءيجو «لزنا» ىلع فوطعم انب هلاصتال نوكسلا

 . ملكتملا وهو . هيلع لداو صاصتخالا يف لخدا وهام ىلا ةبيغلا ظفل نع

 برعت : تارمث هب . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريم ءانا
 هنال ةحتفلا نم الدب ةرسكلا لوعفملا بصن ةمالعو «ءام ءامسلا نم» بارعا

 . ملاسلا ركذملا عمجب قحلم

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم تارمكل - تعن  ةفص : اهناولأ ًاقلتخم © ش

 كك د ل



 ش عوفزم اهتاولا فلتخي : ليوأتب «ًافلتغ» لعافلا مسال لعاف : ناولا . ةحتفلا
 ... ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاه» و . ةمضلاب

 قلعتم رؤرجيو راج : لابجلا نم . ةيفانئثتسا واولا : ددج لابجلا نمو ©
 ' ططخ لابجلا نمو : ىنعمب ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ددج . مدقم ربخب
 فذح دقو . دخاو نول ىلع وهام اهنمو قئارطو ططخ يأ ددج وذ

 ' نمو : ىنعمب  ددج لابخلا نمو  ىلاعت هلوق يف هريدقت نم دبالو .فاضملا

 ' ريدقتلا عم اهناولا ًافلتخم تارمث ىلاعت هلوق عم قفتي ئتح ددج وذ لابجلا

 . هلاولا فلتحم لابحلا نمو : يإ : ددج وذ لابحلا نمو يف

 ١ «ضيبا ىلع واولاب ةفرطعم : رمحو . اددج» بارعا برعت : رمحو ضييب ©
 ١ نول ىلع رهام لابجلا نمو : ىنعمب ةمضلا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم
 ' ةددجا فوصوملل ةفص. «ضيب» نوكت وا . رمحو ضييب اهنمو يا .. دحاو
 . حصاالا وه بارعالا نم هجولا اذهو

 :.اهناولا . ةمضلاب اهلثم ةعرفرم رمحل  تعن  ةفص : اهئاولا فلتخم ©

 : . تبرعا

 : «:ذدج ١ ىلع وا « ضيب » ىلع واولاب ةفوطعم : دوس بيبارغو«©

 ! وا «ليعافم» نزو ىلع فرصلا نم ةعونمم اهنال نوثت لو ؛ ةمضلاب ةعوفرم

 ' ماجو «دوس» دكوملل ديكوت «بيبارغ» ةملك نال ةمضلاب عوفرم رحخؤم دكؤم
 . دونما : لوقن اننال . سايقلا فالخ ىلع ةغل حصن وهو ًامدقتم ديكوتلا

 هنمو هيف برغاو داوسلا ين دعبا يذلا وه وا داوسلا كلاح يا . بيبرغ

 ' ريسفت ناف عقاف رفصأ انلوقك دكؤملا عبتي نا هقح نم ديكاتلا نا ابو ٠ بارغلا

 ١ رمضا ال ًاريسفت هدعب يذلا نوكيو هلبق دكؤملا رمضي نا هريدقت وا كلذ

 ١ راهظالا يقيرط نم دحاولا ىنعملا ىلع لدي ثيح ديكوتلا ةدايزل كلذو

 اعيمج رامضالاو

 ك7 ل



 000 يا
 داع هلال كرر امل كالاو كوكل ربو 1

 نك ونعيد ارك را رم و وك

 راج : سانلا نم . ةفطاع واولا : ماعنألاو باودلاو سائلا نمو © :

 . قايسلا نم مولعم هنال أدتبملا فذحو . اهبارعا نابرعتو «سانلا» ىلع

 رخؤملا أدتيملا فوصوملل  ثعن  ةفص : فلتغ : هئاولأ فلتخم ©

 فذحف هناولا فلتخم فنص وا هناولا فلتخم قلخ : ريدقتلا . فوذحلملا

 عوفرم «فلتخم» لعافلا مسال لعاف : هناولا . هلحم ةفصلا تلحو فوصوملا

 ليوأت يف ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاطاو ةمضلا هعفر ةمالعو

 . هلعف لمع لمع لعافلا مسا نا يا . هناولا فلتخي

 - تعن - ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنعمب مسا فاكلا : كلذك ©

 فالتخا لثم ًافالتخا هناولا فلتخي : ريدقتب فوذحم  قلطم لوعفم  ردضمل

 ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : اذ . لابجلاو تارمشلا

 بصن فرح !نأ» نم ةنوكم نوكت وا . ةفيرفكمو ةفاك : هللا ىشخي امنإ ©

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا «ام) و . لعفلاب هبشم ديكوتو

 .رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىسْخَي . «نا» مسا

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلا بصنلا

 فرح «نم» نال  ءايلعلا نم ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : هدايع نم ©

 . هدابع نيب نم

 ًارتتسم ًاريمض «ىشخي» لعاف نوكيو . ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : ءاملعلا ©

 تك ري



 «ءايلعلا» ةملك نوكتف ةفوفكمو ةفاك «(نا» تبرعا اذا امأ . وه هريدقت ًاناوج
 مخفي نم ةغل وا ظفل ىلع ةزمحلا لبق واوب «ءاملعلا» تبتكو «ىشخيا لعاف
 ' . ولا ل ليدف زل لبق فلالا

 ١ ظفل هللا مهنع وفعلاو ةعاطلا لها ةباثاو ةاضعلا هب وقع لع هن هعلالدل :

 ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم «نا» مسأ : ةلالجلا . ١ :

 ْ نوكي نانزوجيو ٠ ةحتفلا اههبصن ةمالعو نابوصنم نال ناربخ : روفغ زيزع ©

 000 . زيزعلا- ًاتعن - ةفص ةروفغا

 زهر اي أوغَف لقلت دن 7” 94 525 م همس
 2 رو در 2

 هرج لوحرب 7 ةيحالَوواَرِس

 ' مسا : ْنيِذلا . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : نولتي نيذلا نا ©
 , عراضم لعف : نولتي . «نأ» مسا بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم
 ' ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف عفر ل يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم
 ْ . ال لحم ال لوصوملا ةلص

 : :ةلالخلا فل هللا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوضنم هب لوعفم : هللا باتك ©

 . ةرهاظلا ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم
 ' يا ىنعملا ىلع «نولتي» ىلع فوطعم اهدعب لعفلاو ةفطاع واولا : اوماقأو ©

 . دقو ىنعمب ةيلاح واولا نوكت وا . اوماقاو هللا باتك اولت نيذلا نا ىنعمب
 ! ملا ىلع ينبم ضام لعف : اوماقا . ةيفانئتسا نوكت نا زوجيو . اوماقا
 : .ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : اوقفنأو ةالصلا ©

 . اهبارعا برعتو ؛اوماقا» ىلع واولاب ةفوطعم



 ىلع يئبم لوصوم مسا «ام) و رج فرح : نم : اهلصا : مهاتقزر امم ©

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قزر . نمب رج لحم يف نوكسلا
 ؟مه) و . لعاف عقر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و .'انب

 ال لوصوملا ةلص «مهانقزر» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ال اهتلص «مهانقزرا ةلمجو . ةيردصم «ام» نوكت وا بارعالا نم اهل لحم

 . نمب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ام و . بارعالا نم احل لحم

 ىلع مهايا انقزر نم اوقفناو : ريدقتلا . اوقفنأب قلعتم رورجملاو راجلاو

 «اوقفنا» لوعفم فذح دقو . ضيعبتلل «امم» يف «نم» و . نيكاسملاو ءارقفلا

 . هيلع ةيضيعبتلا «نم» ةلالدل

 ةحتفلا !هبصن ةمالعو نابوصنم ؛اوقفنا» ريمض نم نالاح : ةيئالعو ًارس ©

 رس يوذ : ىنعمب اهبارعا برعتو ؛ارس» ىلع واولاب ةفوطعم «ةينالعو» نال

 رس يتقو يأ . ةيفرظلا ىلع ناتبوصنم وا نينلعمو نيرسم يا ةينالبعو

 قافناو رس قافنا اوقفنا : ىنعمب ةيردصملا ةباينلا ىلع اههبصن ءاج وا ةينالعو

 يف «ةراجت نوجري» ةلمجو «باتك نولتي» بارعا برعت : ةراجت نوجري «©

 . ةميركلا ةيآلا ردص يف ةدراولا «نا# ربخ عفر لحم

 فرح : نل . ةراجتل - تعن  ةفص بصن:لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : رويت نل ©

 هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف : روبت . لايقتساو بصنو ينفن

 . يه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا

 2 ها 5م لصفوف هيَ 06 و اعد 0 22

 نايس اش يقوي ٠ . ليلمتلل رج فرح ماللا: مهيفويل ©

 ًازاوج هيف رتعسم ريمض لعافلاو او ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم

 . لوا هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض مهد و . وه هريدقت

 ريمض «مها و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : مهروجأ ©
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 ' ةرمضملا «نا» ةلص «مهروجا :مهيفوي* ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا
 لحم يف ردصم ليوأتب اهالت امو ةرمضملا «نا» و. بارعالا نم امل لحم ال

 اهنع يفتني ةراجت : .ىنعمب . روبت نلب قلعتم رورجملاو:راجلاو . ماللاب رج
 ' 8 مهروجأ هدنع اهقافنب مهيفويل هللا دنع قفنتو داسكلا

 نم '. اهنارعا برعتو «مهيفوي» ىلع واولاب ةفرطعم : هلضف نم مهديزيو ©
 ربج لح يف لصتم ريمض ءاهاو مهديزمب قلعتم رورجتو راج : هلضف

 . ةفاضالاب

 * نال ناريخ: : روكش روفغ . «نأ» مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 . يك يأ لعاف ىنمب لوف ةغلابلا غيص نم امو . . ةمضلاب ناعوفرم

 كر ته 1 2 ةرث ١ اد رش ذه هس 60
 صد بلوادمحو هللازإ يدب ناناملاةدصمو 1 212

 ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ةيفانغتسا واولا : كيلإ انيحوأ يذلاو ©
 : هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعنف : ىحوا : أديم عفر لحم يف حتفلا

 ٠ راج : كيلا . لغاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هانا و .انب

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «انيحوا» ةلمجو . انيخوأب قلعتم رورجتو
 هثال لحاملا بوصنم فوذحم ريم لوصوملا ىلا د عجارلا  دئاعلاو بارعالا
 . كيلإ هانيحوأ .: ريدقتلا . هب لوعفم

 نييبشلل نمو . انيحوأب قلعتم رورجمو راج : قخلا وه باتكلا نم ©

 : ريدقتلا «يذلا» لوصوملا مسال ةفوذحم لاحب ًاقلعتم رورجملاو راجلا نوكيف

 : ًادتبم عقر لحم يف لصفنم ريمض : وه . باتكلا نم هنوك ةلاح هانبجوأ

 دس ٌةءاكال



 عفر لحم يف «قحلا وه» ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم ةوه» ربخ : قحلا

 . ادتبملا ربخ

 ةبوصنم قيدصتلا اذه نع كفني ال قحلا نال . قحلل ةدكؤم لاح : ًاقدصم ©

 . ةحتفلا اهبصن ةمالعو

 هبصن ةمالعو ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ : نيب . ماللاب رج لحم

 ءايلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : هيدي . فاضم وهو ةحتفلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةفاضالل نونلا تفذحو ىنثم هنال

 نم اهل لحم ال ةفوذحملا لوصوملا ةلصب ةقلعتم هيدي نيب» ةلمجلا هبشو

 هيتأي ال يذلا قحلا وه نآرقلا نم كيلا هانيحوا يذلاو : ىنعمب بارعألا

 . ةيوامسلا بتكلا نم همدقت امل ًاقدصم هفلخت نم الو هيدي نيب نم لطابلا

 : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هدابعي هللا نا ©

 اهربخب قلعتم رورجمو راج : هدابعب . ةحتفلاب ميظعتلل بوصنم اهمسا

 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهاو

 (نا) ارببخ : ريصب ريبخخ .  ةقلحزملا ديكوتلا مال ماللا : ريصي رييخل ©

 . ريبخل  ًاتعن  ةفص اريصبا نوكي نا زوجيو ةمضلاب ناعوفرم

 ليوم كلهم ندير إنبي ضلوا ظمهَْ ادارات نربي روأ ١
 5 ريبحلا

 ىلع ينبم ضام لعف : ثروا . فطع فرح : مث : باتكلا انثروأ مث ©

 سلا



 ٠ انثرؤا يا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : باتكلا . لعاف

 000 . كدعب نم نآرقلا

 . لوصوملا ةلص «انيفطصا» ةلمجو . «اتثروا» بارعا برنعت : ائيفطصا . ناث

 : .نم 'طقاسلا يأ لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال
 ْ هي لوجقم هلل لحلا بوصنم فوذع ريش يشل يف تيا ظل

 ا سأل ةفوذع لاحب قلعتم ينابب فرح «نم» و رورجتو راج : .اندابع نم ©

 ىلع ينب لصتم ريمض ؛ان» و . .اندابعع نم مهنوك ةلاح يف يا لوصوملا

 ْ ٠ ةفاضالاب رج لح يف نركسلا |

 007 لاظ ٠ 7 رقم دولارا ١ نسب رج لك يف يشل

 1 لملف مسا يو لب قش وشو رح ١ هسفنل 5 ٠

 ةاقرطمم ناشلمجلا تاوخلاب قياس مهنمو دصتتم مهنمو

 ' .ةيكلاب يظل وورج هيلإ فاشم

 فاكلاو دعبلل ماللاو أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : كلذ ©
 ٠ . قبسلا كلذ يا قبسلا ىلا ةراشالاو . باطخلل

 .:« كلذ » أدتبملا ريخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ريبكلا لضفلا وه ©
 (وه» يناثلا أدتبما ربخ : لضفلا . أدتبم عفر لحم يف لصفتنم ريمض : وه
 . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم لضفلل  تعن  ةفص : ريبكلا . ةمضلاب عوفرم

 سة دم



 كك ع رس ل رد سم سيكل ب در تاس ترسو |

 ولو يبعد نمرواسأرم هدو نو ريد علت ١
 3 اف ماس هوو سار

 ه8 ةيحهِفْمهْسالو
 . ةمضلاب عوفرم أدتبم وا اريبكلا لضفلا» نم لدب : تانج : ندع تانج ©

 تانج : ىنعمب . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجي هيلا فاضم : ندع

 . رارقتسالاو ةمئادلا ةماقالا

 عراضم لعف يهو ندع تانج» ربخ عفر لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهنولخدب ©

 ريمض «اه) و . لعاف عفر لحم يف لصتم زيمض واولاو نونلا توبشثب عوفرم

 . هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

 يف ةعامجلا واو نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : اهيف نولحي ©

 واولاو نونلا توبثي عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف يهو «اهنولخديا

 عفر لحم يف «نولحي» ةلمجلا نوكت وا . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريم

 نال اهوعفم فذحو نولحبب قلعتم رورجبو راج : اهيف . أدتبملل ًايناث ًارخ

 . هيلع لدت ارواسا نم» يف ةيضيعبتلا «نم»

 . رواسأ ضعب نولحي ىنعمب ضيعبتلل ةلخاد رج فرح : نم : رواسأ نم ©

العو الحم نولحيب بوصنم ًاظفل نمب زورجم مسا : رواسأ
 ةحتفلا هرج ةم

 وهو - لعافم - نزو ىلع - نيونتلا - فرصلا نم عونمت هنال ةرسكلا نم ًالدب

 . « رواسأ » نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجبو راج : ًاولؤلو بهذ نم ©

 . ؟رواسا نم» لحم ىلع واولاب ةفوطعم ؛ ًاولول »و

 أدتبملل رخآ ربخ عفر لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ريرح اهيف مهسابلو «

 أدتبم : سابل . ةيفانثتسا واولا . ربخ دعب ربخ ةفدارتم رابخأ يأ «تانجا

 راج : اهيف . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و . ةمضلاب عوفرم

 ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ريرح : مدقم ربخب قلعتم رورجو
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 . ةيلاح واولا نوكت وأ «مهسابلا ربخ عفر لح يف «ريرح اهيف» ةيمسالا
 . ًالاح بصن لحت يف ةيمسالا ةلمحلاو

 51ش روك نون عضد ىذا ولادو ٠ 5 رو وأ 2 مس نام
 ا اولاق ٠ : ةيفاتسا والا: .اولاقو ©

 . - لوقلا لوقم - لوعفل بصت لح يف : اهدعب ةيمسالا

 قلعتم ميظعتلل رورجتو داج : هلل . ةمضلاب عوفرم أدتبس : يذلا هلل دمحلا ©

 ل لع ال لرصوملا ةلص ودب ةيلعقلا ةلسجلاو . البلا ظفلل - تعن
 هيف. رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا .ىلع ينبم ضام لعف : , نزحلا انع بهذا ©

 ' هب. لوعفم : نزلا . بهذأب قلعتم رورجيو راج : انع . وه هريدقت ًاناوج

 ا . ةبقاعلا نم فوخلا يا . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 بوصتم «نا” مسا : بر . لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : اذير نا ©
 ْ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض هان»: و . ةحتفلاب ميظعتلل

 : مال ماللاو ةمضلاب ناعوفرم ربخ دعب ربخ « نال ناربخ : روكش روفقغل#ه
 . لعاف ىنعمب لوعف يا ةغلابما غيص نم امثو - ةقلسزلا - ديكرشل

 6*8 بوح 1 وقد اها اج ناشر رطبا هس توج سوو سس سس سو دكا 5 0
 هزيدقت فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوضوم مسا : يذلا ©

 يف وا . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف انبرل - تعن- ةفص ايصن لحم يف وأ . وه
 . ىلوالا «يذلا» نم لدب رج لحم

 كك



 : لحأ . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا : ةماقملا راد انلحأ ©

 . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريم  لصتم ريمض هاناو
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : راد . لوا هب لوعفم

 راد انلحا يا . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم :ةماقملا

 . ةماقالا

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو انلحأب قلعتم رورجبو راج : هلضف نم ©

 . ةفاضالاب

 ريمض نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : بص اهبف انسمب ال ©

 عوفرم عراضم لعف : سمي . اهل لمع ال ةيفان : ال . «انلحأ» يف نيملكتملا

 : بصن . انسمي الب قلعتم رورجمو راج :.اهيف . تبرعا «انا و . ةمضلاب

 . بعت : ىنعمب . ةمضلاب عوفرم لعاف

 («بصن اهيف انسمي ال١ ىلع واولاب ةفيطعم : بوغل اهبف اذسمبي الو ©

 . ءايعاو بعت يا . اهبارعا برعتو

 ةلفالازز  متجاة عئامكااكورؤو ٠١
 6 ركل وفك لل 1 57 2 َّت 0 -_ ا -_

 يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نيذلا . ةيفانئكسا واولا : اورفك نيذلاو ©

 ىضقي ال١ ةيلعفلا ةلمجلا وا هدعب ةيمسالا ةلمجلا هربخو . أدتبم عفر لح

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اورفك . عفر لحم يف 'مهيلع

 «اورفك» ةلمجو ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا

 . اه لحم ال لوصوملا ةلص

 .ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض ؛مه» و رج فرح ماللا : مثهج راث مهل ©

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ران . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو
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 . ةرسكلا نم الدب ةحتفلا هرجا ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : منهج

 . ثينأتلاو ةفرعملل - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنال

 لا نيرفاكلا نم لاح بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهيلع ىضقي ال ©
  ةمضلاب عيفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : ىضقي . اه لمع ال ةيفان
 : يف نيبئاغلا ريمض !مه» و . رج فرح : ىلع . رذعإتلل فلالا ىلع ةردقملا

 0 . لعاف بئان عفر لحم يف رورجملاو راجلاو . ىلعب رج لحم
 ' دعبأ ةرمضم نأب بوصنم عراضم .لعف : اوتومي ١ ةيببس ءافلا : اوتوميف ©

 لحم يف لضتم ريمض واولاو نونلا فذح هبصن ةمالعو يقنلاب ةقوبسملا ءافلا
 نم اهل لحم ال ةرمضملا «نأ» ةلص «اوتومي» ةلمجو .. ةقراف فلالاو لعاف عفر

 ! ردضم ىلع فوطعم رذصم ليوأتب اهدعب امو ةرمصملا «نا) و . بارعالا

 ال : ىنعمب توم الف مهيلع ءاضق ال : ريدقتلا . قبانسلا مالكلا نم عزتنم
 ْ . :مهيشالت دعب اوحيرتسيو اوهتنيف رخآ تومب مهيلع ىضقي

 .ايارعا برعتو ؛مهيلع ىضقي الا ىلع واولاب ةفوطعم : مهنع ففخي الو ©

 | قلعتم رورجمو راج «مهنعا و و . ةرهاظلا ةمضلا «ففخيا لعفلا عفر ةمالعو

 ا : . لعافلا نع بئانلا ىلع تلد ةيضيعبتلا «نم» نال ففخي الب

 1 ءاه١ و ضيعبتلل «نم» و .٠ ففخي الب قلعتم رورجيو راج : اهباذع نم ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ! -/تعن ب ةفص بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم» ىنغمب مسا ةفاكلا : كلذك ©
 ' ءازجلا كلذ لثم : ريدقتلا . هنع ةبئان وأ فوذحم - قلطم لوعفم - ردصمل
 ١ مإللاو ةبفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ١ . يزجن

 . انغيم عقر لع يف فاكلا نركت نا زوي . باطخلل فاكلاو دمبللل

 . هربخ عفر لحت يف «يزجنا ةيلعفلا ةلمسجلاو
 ا ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يزجن ©

 : . نحن هريدقت ابوجو تتسم
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 ىنعمب لوعف ةغلابم ةغيص ةملكلاو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب روزجم
 . نارفكلا ريثك يا . لعاف

 ا 6و 0 2م 7 م

 افاق ريا صور كووِف د ا
 سا لكش

 © رضرسرملا
 و م دب حال وه رص ل

 لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيلاح واولا : اهيف نوخرطصمب مهو ©

 ةيآلا يف ةدراولا «منهج ران محلا يف 'مه» نيبئاغلا ريمض نم لاح بضن

 : نوخرطصي . أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . ةقباسلا ةميركلا

 ل يس لس اف لستم ريبسح اواو نونلا توبشي عوفرم عراضم لمف

 نوخراصتي وا نوثيغتسي مهو يأ نوخرطصيب قلعتم رورجيو راج : اهيف

 ربخ عفر لحم يف «اهيف نوخرطصي) ةيلعفلا ةلمجلاو . نيثيغتسم منهج يف
 . امها

 هبصن ةمالعو بوصنم انبر اي : ريدقتلا . ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم : انير ©

 ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض اان» و . فاضم وهو ةحتفلا

 . نيلئاق مهبر نوعديو ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 نولوقيو يا رمضم لعفب هب لوعفم بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : انجرخأ ©

 ىلع ينبم بلط ةغيصب لسوتو ءاعدو عرضت لعف يهو : انجرمخا . انبر
 «ان» و . تنا هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو . انب هلاصتال نوكسلا

 هب لوعفم بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمسم
 :ىنعملا . هيلع لد هلبق ام نال وا قايسلا نم مولعم هنال ةلصلا راجلا فقذخو

 . منهج ران نم انجرخا

 همزج ةمالعو بلطلا باوج هنال موزجم عراضم لعف : ًاحلاص لمعت ©

 3 را



 ! : اخلاص : نحن هريدقت ًابوبجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ نوكس
 - تعن  ةفص لصألا يف وهو ةحتفلا هيصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم
 ' فوضوملا فذحف ًاحلاص المع لمعن : ىنعملا .فوذحم > توعنم - فوصومل
 . هماقم ةفصلا تميقاو

 ةيناث ةفص نوكت نا زوجيو . اهنم لدب وا ًالمعل - تعن- ةفص : يذلا ريغ ©
 ' مشا : يذلا . ةفاضم يهو ةحتفلاب ةبوصنم يهو فقوذحملا فوصوملل
 | 000 . .ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 : انك . بارعالا نم ال لح ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا : لمعت انك ©
 لنصتم ريمض « ان ١و . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف

 : لمعت . «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبص ب نيملكتملا يمض

 : . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 د جامل دئاعلا فذحو «ناك» ربخخ بصن لحم يف «لمعتا ةيلعفلا ةلمحملاو

 . هلمعت : ريدقتلا ١ هب لوعفم هنال بصنلا هلحو ًابوجو لوصوملا ىلا

 . لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةيماهفتسالا ةيلعفلا ةلمججلا : مكرمعش مل وأ ©
 ' ةزمه ةزمهلا . مكرمع يف دمن ملأ : مهل لوقتف وا محل لوقيف ىنعمب - لوقلا
 يفن فرح : مل . ةدئاز واولا . ماهفتسا ظفلب مه هناحبس هللا نم خيبوت

 نوكس هفزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : مكرمعت . بلقو مزجو
 , - لصتم ريمض فاكلاو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو هرخآ
 ' عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض
 ' . روكذلا

 «يئذلا» ئنعمب نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نم هيف ركذتي ام ©

 | هيف ركذتي يذلا ىلا مكرمع يف دمن ملأ : ىنعمب ردقم رج فرحب رج لحم يف
 عوفرم عراضم لعف : ركذتي . هيف ركذتي يذلا ردقلا ىلا يا ركذشلل لباقلا
 ' ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . ركذتيب قلعتم رورجمو راج : هيف . ةملاب
 000 . لعاق عفر لحم يف نوكسلا
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 هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ركذت ©
 . اهل لحم ال لوصوملا ةلص «ركذت» ةلمجو .وه

 مل وأ ىتعم ىلع فوطعم اهدعب امو . ةفطاع واولا : ريذنلا مكءاجو ©

 مكانرمع دق : ريدقتب رابخا ىنعم هانعمو رابختسا ظفل هظفل نال مكرمعن
 - لصتم ريمض فاكلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مكءاج . ريذتلا ءاجو

 ميملاو . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض

 ليعف ةغيصب وهو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ريذنلا . روكذلا عمج ةمالع
 . ةبقاعلا نم مكرذني رذنملا مكءاج : ىنعمب . لعاف ىنعمب

 هعراضم نال نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف : اوقوذ . ةيببس ءافلا : اوقوذف ©

 . ةقراف فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفالا نم

 . نوقحتست يذلا باذعلا اوقوذف يا . عماسلا ملعل اهوعفم فذحو

 : نيملاظلل . اهل لمع ال ةيفان : ام . ليلعتلل ةيفانئتسا ءافلا : نيملاظلل امف © |

 ملاس ركذم عمج هنال ءايلا مسالا رج ةمالعو مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو

 ًاظفل رورجم مسا : ريصن . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح : ريصن نم ©

 . مهذقني ريصن يا رخؤم أدتبم هنال الح عوفرم

 و 09 را ا مم حج 0
 ل ودار 0م ضرالاو ِثوْهَتلايَع 20 نإ "م

 «نا» مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : هللا نا ©

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو ميظعتلل بوصنم

 : بيغ . ةمضلاب عرفرم «نا» ربخ : ضرألاو تاومسلا بيغ ملاع ©

 : تاومسلا 8 فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 واولاب ةفوطعم : ضرألاو .ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم

 . «تاومسلا» ىلع
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 : ملع اذا هنأل ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكرتو بصن فرح : ميلع هنا ©
 : ميلع . ماعلا يف بيغ لك ملع دقف نوكي ام ىفمخا وهو رودصلا يف ام

 ٍإ : . ةمضلا هعفر ةمالبعو عوفرم «نا» ريخ

 : رورجم هيلا“ فاضم : رودصلا . ميلعب قلعتم رورجيو راج : رودصلا تاذب ©

 1 . رودصلا تازمضمب ميلع يا ةرسكلا هارج ةمالعو ةفاضالاب

 د و راد اوم 4
 مفي زكا ديزل قمل مهر دهر كلا
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 1 "وهل رش عفو لج يف ةركحلا ىلع

 . يف تتسم يمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعق: فئالخ مكلعج ©

 , مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا زيمض - لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًازاوج

 ' لوعفم : فئالخ . روكذلا عمج ةمالع ميملاو . لوا هب لوعفم بصن لجم يف

 - تفرصلا'نم ةعونمت اهنال نوني ملو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب

 . نافرج هدعب فلأ هفرحا ثلاث عمج وا  لعافم - نزو ىلع - نيونتلا

 : ةفيلخ اهدرفم

 . فاالخ مكلمجل ةيلمتلا ةلمجاو 2 مكلعجب قلعتم رورجمو راج : ضرألا يف ©

 ١ . اه لحم ال لوضوملا ةلص «ضرالا يف

 0 _ م ةيفانثتسا ءافلا : ٍرفك نمف ©

 وج لع يف طرشلا لعق حفلا لع يبم ضام لف: رفك . ةزسا
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 رفك نمف يا . راجلا فذحو وه هريدقت ًانوج هيف رتتسم ريمض لغافلاو

 . مكنم

 مزج لحم يف ءافلاب نرتقم مزاج طرش باوج ةيمسالا ةلمجلا : هرفك هيلعف ©

 عوفرم رخؤم أدتبم : هرفك . مدقم ربخب قلعتم رورجيو راج : هيلع . نمب

 هرفك ءازج هيلعف : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةمضلاب

 . هماقم هيلا فاضملا ميقاو فاضملا فذحف ةرخآلا راسخنو هللا تقم نم

 : ديزي . امل لمع ال ةيفان : ال . ةيفانعتسا واولا : نيرفاكلا ديزب الو ©

 ةمالعو بوصنم لوا هب لوعفم : نيرفاكلا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس ركذم عمج هنال ءايلا هبصن

 لحم يف نييئاخلا ريمض «مه» و . ةمضلاب عرفرم لعاف : مهمر دنع مهرفك ©

 . ةيفرظلا ىلع بوصنم ديزيب قلعتم ناكم فرظ : دنع . ةفاضالاب رج

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : بر

 . ةفاضالاب

 ةمالعو بوصنم ناث هب لوعفم : ًاتقم . اه لمع ال رصح ةادا : ًاتقم الإ ©

 . ًاديدش ًاضغب الا يا . ةحتفلا هبصن

 اهلبق ام ىلع واولاب ةفرطعم : اراسخ الا مهرفك نيرفاكلا ديزي الو ©

 ١ ةرخآلل ةراسخ الا يا . اهبارعا برعتو 8

 سورس جالس ع ولك أو 00 00

 نيت زوا داون تن زفاف
 م ياس 1 م مت سوك سا ل د. دك 4 ع دم

 قيمي هنزل ةيرتاو ةزيلرريألا
 م تت و در سو -ِ

 © عال صْبفْس وباين إْل

 ريمض لعافلاو نينكاسلا ءاقتلال هوو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رما لعف : لق © ْ

 . تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 -ة3الا



 ىلع ينبم ضام لعف : متيأر . ماهفتسا ظفلب بجست ةزمه ةزمهلا : مقيأرأ ©
 ريم - لصتم ريم ءاقلاو . كرحتللا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا
 . روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا
 ! . يتوربخا : ىنعمب

 - لطتم ريمسض فاكلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم هب لوعفم : مكءاكرش ©

 . عمج ةمالع ميمو ةفاضالاب رج لح يف مضلا ىلع ينبم- نييطاخملا ريم
 محلا ةيلعفلا ةلمجلاو . ءاكرشلا ءالؤه نع ٍينوربخا : ىنعمب . روكذلا

 . - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لع يف ؛مكءاكرش
 , - كبعن - ةفص بصن لح يف حتفلا لع ينبم لوصوم مسا : نوعدت نيذلا ©

 لضنم ريمض واولاو نوتلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوعدت . ءاكرشلل
 ال لوصوملا ةلص «نوعدت» ةلمجو . نودبعت : ىنعمب . لعاف عفر لحم يف
 ! بوضنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا -:عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم اهل لح
 ! يآ .ناثلا'لوعفملا فذحو مهتوعدت نيذلا : ريدقتلا . هبا لوعفم هنال لحملا
 ١ : . ءاكرش مهنوعدت

 ؛ لوعفم نم ةفوذحم لاحب وا نوعدتب قلعتم رورجو راج : هللا نود نم ©
 ْ . ةرسكلاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ةلالجلا ظفل هللا . «نوعدتا

 ' ةسمخلا لاعفالا نم هعراضم نال نونلإ فذح ىلع ينبُم رما لعف : يئورأ ©
 . لصتم ريم ءايلاو . ةياقرلل نونلاو لحاف عقر لخ يف لصتس يمس دارا
 متيأرأ» نم لدب «اهدعب امو ينورا» ةلمجو . هب لوععفم بصن لحم يف

 ْ . ةيملالا هب ارقحتسا ارعو ءاكرشلا ءالؤه نع ينوربخا : ىنعمب
 يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : اذام : ضرألا نم اوقلخ اذام «

 ' ينايب رج فرح ؛ نم » و «اوقلخ ١ لعفلل مدقم هب لوعفم بصن لحم
 : رابججلاو ..ةرسكلا هرج ةمالعو نمب رورحم مسا : ضرألا . بجعتلل

 ' ناث هب لوعفم بصن لحم يف ةيماهفتسالا ةلمجلاو . اوقلخب قلعتم رورجملاو
 ' - يورأ يأ اهنأل ينوربخا : ىنعم ىلع نورأب ةقلعتنم نوكت وا . نورأل
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 «ام» نوكت نا زوجي ةلاحلا هذه ينو . ينوربخا : ىنعمب - متيأرأ - نم لدب

 الوصوم سا «اذه و . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ماهفتسا مسا

 ىلع ينبم ضام لعف : اوقلخ . «ام» ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم
 فلالاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا

 اوقلخ» ةيلعفلا ةلمجلاو . اوقلخب قلعتم رورجمو راج : ضرالا نم . ةقراف

 ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم ال لحم ال لوصوملا ةلص «ضرالا نم

 اذام : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا

 اودبتسا ضرالا ءازجا نم ءزج يا يورا : ىنعمب . ضرالا نم وقلخ
 . هللا نود نم هقلخب

 ةزمهب ةقوبسم اهمال ةلصنملا ؛مأ» يهو فطع فرح : مأ: كرش مهل مأ ©

 ٠ ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مه» و رج فرح ماللا: مهل . ماهفتسا

 رخؤم أدتبم هللا عم ةكارش يا : كرش . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . «اوقلخ ام» ىلع مأب ةفوطعم ؟كرش مهلا ةيمسالا ةلمجلاو . ةمضلاب عوفرم

 . تاومسلا قلخ يف : ريدقتب . كرشب قلعتم رورجمو راج : تاومسلا يف ©

 . هماقم هيلا فاضملا ميقاو رورجملا فاضملا فذخف

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : يتآ . تبرعا : مأ : ًاباتك مهانيتآ مآ © .

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض « ان ١ و . انب هلاصتال
 ناث هب لوعفم : اباتك . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو

 رافكلا وا نيملاظلا ءالؤه انيتآ مأ : ىنعمب . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 . اتدنع نم ًاباتك

 ريمض : مه . ليلعتلل ةيفانئتسا وا ةيببس ءافلا : هنم ةنبب ىلع مهف ©

 . ؟مهل ربخب قلعتم رورجمو راج : ةنيب ىلع . أدتبم عفر لحم يف لصفنم

 نم باتك مهعم ما ىنعمب ب (ةتيب# نم ةفوذحم ةفصب قلعتم رورجمو راج :هنم

 مهف وأ . باتكلا كلذ نم ناهربو ةجح ىلع مهف ءاكرش مهنأب قطني هللا دنع

 . باتكلا نم يا اذه ليلد ىلع
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 : نم, ةففخ : 'نا . فانئتسالل بارضا فرح : لب : نوملاظلا دعي نا لب ©
 عوفرم عراضم لعف :: دعي . ةيفانلا «ام» ىنعمب ةففخم اهمال ةلمهم («نا»

 ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنال واولاب عوفرم لعاف :؛نوماظلا . ةمضلاب .
 ا + درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم

 ' . ةئضلا هعفر ةمالعو هلثثم عوفرم نيماظلا نم لدب : ًاضعب مهضعب ه©
 ١ لوعفم :'اضعب . ءاسؤرلا يا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض (مهلو

 ا . عابتالا يا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب

 , ءالؤه ةعافش يف مهنم ًاضعب وأ مهضعب مهضعب دعي امأ ىنعمب : ًارورغ الا ©
 ؛ لعبفلل ناث هب لوعفم : ًارورغ . ال لمع ال رصح ادا : الإ . ءاكرشلا
 ' .لطابلاب الا مهتودعي ام يا . هللا دنع انواعفش ءالؤه مظرق : ىنعمب (دعي)»

 ' . .رمضم لعفب ردصملا ىلع ًابوصنم ًاقلطم ًالوعفنم «ارؤرغ» نوكت نا زوجيو
 : ًالاخخ نوكت وا . ًالورغ مهضعب نورغي يأ مهضعب مهضعب دعي امو : ىنعمب
 . نيرورغم الا : ىنعمب

 ١ ل نيكو لوز 0 دست ل هر 01 5

 اوبس ا 00
 © ديكرتو بضن فرح : كسمي هللا نا 0 ٠ :'ةلالجلا ظفل هللا

 علاضم لعف : كسمي . ةحئتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم اهمسا

 عنمي : ىنعمب . وه هريدقت لافج هيف راتسم ريمض لعاقلاو ةحضلاب عوفرم |
 ؟نا» ريخ عقر لحم يف «اهدعب:امو كمي ةيلعفلا ةلمجلاو . ظفحي وا . :

 : نم الدب ةركلا بصن ةمالعو بوصنم هب لوعشم ضرألاو تاومسلا ©

 . ةحشفلا اهصن ةمالعو اهب ةيوصتم («تاومسلا)

 تك



 بوصنم عراضم لعف : الوزت . بصنو ةيردصم فرح : نا: الوزت نأ ©

 ينبم - نينثالا ريمض - لصتم ريمض فلالاو نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب

 لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «الوزت» ةلمحو . لعاف عفر لحن يف نوكسلا ىلع

 لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نا» و . بارعالا نم امل

 نوكي نا زوجيو . فذح مث الوزت نا ةهارك : ىنعمب هلجا نم وا هلجال

 . الوزت نا نم امهعنمب . يأ . ردقم رج فرحب رج لحم يف لوؤملا ردصملا

 . عنم كاسمالا نال لاوزلا نم يا

 : نأ .  ةنذؤملا ماللا  مسقلل ةئطوم ماللا . ةيفانئتسا راولا : اقلاز نئلو ©

 لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اتلاز . مزاج طرش فرخح 1

 - نيتنثالا ريمض - لصتم ريمض فلالاو ثينأتلا ءات وا ةمالع ءاتلاو نإب مزج

 مسقلا نيب ةيضارتعا «اتلاز نا» ةلمجو . لعاف عفر لع يف نوكسلا ىلع ينبم

 . اتلاز ولو : ىنعمب بارعالا نم امل لحم الف هباوجو فوذحملا

 فرح : نا . نيباوحجلا دسم دس مسقلا باوج ةيلعفلا ةلممجلا : امهكسمأ نإ ©

 ضام لعف : كسما . ةيفانلا «ام» ىنعمب ةددشملا ؛نأ» نم ففخم هنال لمهم

 «ام» و . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو حتفلا ىلع ينبم

 . لاوزلا نم امهعنم ام : ىنعمب ةينثتلل

 ًاظفل رورجب مسا : دحا . يفنلا ديكأتل دئاز رج فرح : نم: دحأ نم ©

 . كسما لعاف هنا ىلع الحم عوفرم

 لحم يفو ظفللا ىلع دحال - تعن  ةفص رج لحم يف رورجو راج : هدعب نم ©

 دعب نم يا . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لحملا ىلع عفر 1

 . هكاشما

 ريمض ءاهلاو ليلعتلا انه ديفت لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ناك هئا ©

 ينبم صقان ضام لعف : ناك . اهمسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم 20
 . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو حتفلا ىلع
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 نا زوجيو . ةحتفلا امهبصن ةمالعو نابوصنم ناكل ناربخ : ًاروفغ اًميلح ©
 , يف ةًاروفِغ (يلح ناك» ةيلعفلا ةلمجلاو .. ا[يلحل ًاتعن - ةفص «ًاروفغا» نوكي
 . «نا» ريخ عفر لحم

 1 تدارك لي دعا املا
 نر 008 مرد 2 7

 مشلا ىلع ينبم ضام لعف : ارمسقا . ةيفانتتسا وارلا : هللاب اومسقأو «

 ' ..ةقراف فلالاو لعاق عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال

 . اومسقأب قلعتم ميظعتلل رورجمو راج : هللاب

 : 'هريدقت رمضمب بوصنم - قلطم لوعفم  دكؤم ردضم : مهئاميا دهج ©
 . .ةحتفلا اهبصن ةمالعو ةفاضم ةملكلاو ًادهج يا مهئايا ًادهج نودمجي
 . .فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نايا
 : ةوبنلا ثعبم لبق اومسقا يا . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض («مهلو

 :ءاج .' مزاج طرش فرح : نا . مسقلل ةئطوم ماللا : ريذت مهءاج كل ©

 ريمض ا!مه» و . نإب مزج لحم يف طرشلا لعف حتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 يهو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ريذن . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا
 : «ريذن مهءاج نا» ةلمجو . رذنم يا لعاف ىنعمب ليغف ةغلابملا غيص نم

 ْ . بارعالا نم اهل لح الف هباوجو مسقلا نيب ةيضارتعا

 طرشلا باوجو . بارعالا نم اهل لح ال مسقلا باوج ةلمجلا : ننوكيل ©
 ماللا نيباونملا دسم دس مسقلا باوج وا مسقلا باوج هيلع لد فوذحم
 : نؤنلا فذح ىلع ينبم صقان عراضم لعف : ننوكي .مسقلا باوج يف ةعقاو

 ديكوتلا نونب هلاصتا نونلا فذح ىلع هئانب ببسو . ةسنمخلا لاعفالا نم هنال
 ! يف ةليقثلا ديكوتلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال ةفوذحملا ةعامجلا واوو . ةليقشلا

 ' ,بارعالا نم اهل لحم ال ةليقثلا ديكوتلا نونو «نوكي» مسا عفر لحم
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 رذعتلل فلالا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «نوكي» ربخ : ىدها ©

 ليضفتلا  لعفأ - نزو ىلع هنال - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنال نوني لو

 . لعفلا نزوبو

 ةرسكلا مسالا رج ةمالعو ىدهأب قلعتم رورجيو راج : ممألا ىدحا نم ©

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ممالا . رذعتلل فلالا ىلع ةردقللا

 ةمالا نم وا ممالا نم ةدحاو نم وا ممالا ضعب نم : ىنعمب ةرسكلا هرج

 . ةماقتسالاو ىدهلا يف اهريغ ىلع احل ًاليضفت ممالا ىدحا امل لاقي يتلا

 ىنعمب مزاج ريغ طرش مسا : ال . ةيفانثتسا ءافلا : ريذن مهءاج املف ©

 ةقلعتم ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم «نيح»

 رج لحم يف «ريذن مهءاجا ةلمجو . تبرعا : ريذن مهءاج .باوجلاب

 . ةفاضالاب

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : ًاروفن الا مهداز ام ©
 «مهءاجل بارعا برعت : مهداز . ال لمع ال ةيفان : ام . بارعالا

 ريذنلا ءيجم مهداز ام يا هيلع لدي هلبق ام نال ًاراصتمخا فوذحم لعافلاو

 مهسفنا اوداز نا يف ببسلا وه هنال يزاجم دانسا ةلمجلاو . (ِِلكي) دمحم وهو

 لوعفم : ًاروفن . اه لمع ال رصح ةادا : الا . هنع ًاداعتباو قحلا نع ًاروقن

 . قحلا نع ًادصو ًاضارعا الا : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم ناث هب

52 20 

 دمار نيل يي سور لاو اجيت 2
 ديو المأتم 0 و - 52 و سا ف 0 ل هربا و هل

 « دما

 ةيآلا يف ةدراولا اروفن» نم لدب : ًاابكتسا : ضرالا يف ًارابكتسا «©
 ًارابكتسا اورفن نا الا مهداز اف :ىنعم ىلع .هل لوعفم وأ .ةقباسلا ةميركلا
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 |.( ) هللا لوسرب نيركامو نيربكتسم : ىنعمب ًالاح نوكت وا . ًاولعو
 00 . ًارابكتساب قلعتم رورجمو راج : ؛ضرالا يف . نينمؤملاو

 اهلثم ةبرضنم ًارابكتسات ىلع ةفوطعم : ركم ..ةفطاع واولا : ءيسلا ركمو ©

 ! «٠ ئنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ءىسلا . ةختفلاب
 ١ اوركم ناو : هلصاو ةًاروفن» ىلع ةفوطعم نوكت نا زوجيو . ًائيس ًاركمو
 هيلع ليلدلاو . ءيسلا ركمو مث ءيسلا اوركمو مث ءيسلا ركملا يا : ءيبسلا
 : هفصوب ءابغتسا فوصوملا فذحف «هلهأب الا ءىسلا ركملا قيحي الو» ىلاعت هلوق

 ْ ْ ..فيضا مث ردصملاب لعفلا عم نا لدب مث

 ١ ال ةيفان': ال . ليلعتلا ديفت ةيفانتتسا واولا : ءىسلا ركملا قيحي الو ©
 لعاف : زكملا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : طيحي يا : قيحي . ال لمع

 ؛ ١ . ةمضلاب اهلثم ةعوفرم ركملل - تعن  ةفص : ءيسلا .. ةمضلاب عوفرم

 ' قيمي الب قلغتم رورجيو راج : هلهأب . اهل لمنع ال رصح ةادا : هلهأب الإ ©
 00 ' 00007. ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهباو

 ١ .هل لمع ال ماهفتسا فرح : له . ةيفانعتسا ءافلا : نورظني لهف ©

 عفر لحم. يف لصتم.ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نورظني
 ش ٠ ش ْ . لعاف

 توصنم هب لوعفم : ةنش . اه لمع ال رصح ةادا : نيلوألا ةفنس الإ ©

 هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : نيلوالا . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ..ذرفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوسع نونلاو ملاس اركذم عمج هنال ءايلا

 نم مهلسرب اوبذك نيذلا ىلع باقعلا وا باذعلا لازنا نورظني امنا : ىنعمب
 هتقيرط يا مهيف هللا ةنس مهئيجت نا الا وا ٠ نيلوالا رافكلا يا مهلبق ممالا

 فوصوملا - تعن - ةفص ؛نيلوألا» لصأو .مهبيذعتو نيلوالا ذخا يف هناحبس

 .'هماقم تميقا فوذحم

 لعف : دجت . لابقتساو بصنو يفن فرح : نل. ةيفانثتسا ءافلا : دجت نلف ©
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 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتفلا هبصن ةمالعو نلب برصنم عراضم

 . تنا هريدقت

 : ةلالخلا ظفل هللا . (دجت» لعفلاب قلعتم رورجمو راج : ًاليدبت هللا ةنسل ©

 لوعفم : ليدبت ٠ ةرسكلا رجلا ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم اهب ١

 ةنسل دجت نلا ىلع واولاب ةفوطعم ةلمجلا : ًاليوحت هللا ةنسل دجت نلو ©

 . اهبارعا برعتو «ًاليدبت هللا

 مهب مرد هيفي ع 6في ظرف ضر اوسلو 5

 دالي قترو 0 0

 ©. ايرَقاعنكوَل
 نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف ضرألا يف اوريسي ملّوأ ©

 ةيآلا يف برعا ميركلا لوقلا اذه : ةوق مهنم دشأ اوناكو مهليق 1

 . مورلا ةروس نم ةعساتلا ةفيرشلا

 ضام لعف : ناك . اط لمع ال ةيفان : ام . ةيفانكتسا واولا : هللا ناك امو ©

 . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم اهمسا : هللا . حتفلا ىلع ينبم صقان

 عراضم لعف : هزجعي . -.يفنلا  دوحجلا مال ماللا : ءيش نم هزج دل ©

 لصتم ريمض ءاهلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب بوصنم

 ديكأتل دئاز رج فرح : نم . مدقم هب لوعفم بصن لح يف مضلا ىلع ينبسم

 (هزجعي) لعاف هنال ًالحم عوفرم ًاظفل رورجم مسا : ءيش . يفنلا ىتعم

 «هزجعي» ةلمجو . بارعالا نم امل لحم ال ةيئادتبا اهريح عم «هللا ناك» ةلمحو

 دعب ةرمضملا «نا» و . بارعالا نم اهل لحم ال ةرمضملا ةيردصملا «نا» ةلص

 امو «ناك» صقانلا لعفلا ىلع عقاولا يفنلا دكؤي رج فرح يهو'دوحجلا مال
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 ' «ناك» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ماللاب رج لحم يفب ردصم ليوأتب اهدعب
 هتوفي ال ىنعمب ءيش هزجعي نا ًاديرم هللا ناكامو : ريدقتلا . فوذحملا

 . ءيش 5

 1 - تعن  ةفص رج لح يف رورجمو راج : ضرالا يف الو تاومسلا يف ل

 ! ةدئاز «ال) و . ةفطاع واولاو لحملا ىلع عفر لح ينو : ظفللا ىلع ءيشل
 . اهلثم برعتو «تاومسلا يف» ىلع ةفوطعم : ضرالا يف . ينفنلا ديكأتل

 ريمض ءاهلاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ًاريدق اًميلع ناك هنا ©

 يف هدعب ةيلعفلا ةلمججلاو . هذ" مسا بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصتم

 . ةحتفلاب نابوصتم ؛ناك» اريخ : ًاريدق يلع . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم

 . (يلعل - ًاتعن ل ةفص ةريدق» نوكي نأ زوجيو

 ل وسد انااا يقال 1
 ارمادا كنب هبة[

 0 يس اف سا هللا ذخاؤي ولو ©
 عوفرم لعاف : ةلالجلا ظفل هللا . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ذخاؤي
 ' 2٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم .: سانلا . ةمضلاب ميظعتلل

 لم يف نوكسلا لع ينبم لوصوم مسا : ام . رج فرح ءابلا : اويسك امب ©
 واولاو ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا :ىلع ينبم ضضام لعفأ : اوبسك . ءابلاب رج
 ةلص «اوبسك» ةلمجو . ةقراف فلالاو لعاف عفر لخم يف لصتم ريمض
 ريمض. لوصوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو . باربعالا نم اهل لحم ال لوصوملا
 اب : ىنعمب . هوبشك اب : ريدقتلا . هب لوعفم هنال لحملا بوصنم فوذح
 رج لحم يف ردصم نيوأتب اهدعب امو امل و . مهماثآو مهيصاعم نم هوفرتقا

 ٍفذحف اوبسك ام ببسب ريدقتلاو : ذخاؤيب قلعتم روزرجملاو راجلاو . ءابلاب
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 . هلحم هيلا فاضملا لحو فاضملا رورجملا

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : اهرهظ ىلع كرت ام ©

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كرت . اه لمع ال ةيفان : ام . بارعالا

 ىلع . ةلالجلا ظفل ىلع دوعي وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو

 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اه» و كرتب قلعتم رورجمو راج :رهظ

 . ضرالا يا ةطيسبلا رهظ ىلع : ىنعمب ةفاضالاب رج لحم

 ًاظفل رورجم مسا : ةباد . يفنلا ىنعم ديكأتل دئاز رج فرح : ةياد نم ©

 . هريغو ناسنالا يا مدآ ينب ديري ضرألا رهظ

 وهو ففخم هنال لمعي ال فطاع كاردتسا فرح : نكل . ةدئاز واولا : نكلو ©

 . لعفلاب هبشم فرح لصالا يف

 ًاذاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مهرخؤي ©

 . هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض «مه» و . وه هريدقت

 - تعن - ةفص : ىمسم . مهرخؤيب قلعتم رورجمو راج : ىمسم لجأ ىلا ©
 لبق فلالا ىلع رذعتلل ةردقملا ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لجال

 ىلا ىنعمب ددشم وأ فعضم يعابر ةركن روصقم مسا اهنال تنون دقو اهنيونت

 . ةمايقلا موي وهو ررقم دعوم

 ينبم نامزلا نم لبقتسي امل فرظ : اذا . ةيفانثتسا ءافلا : مهلجأ ءاج اذإف ©
 : ءاج . هباوجب قلعتم هطرشل ضفاخ طرشلا ىنعم نمضم نوكسلا ىلع

 ريمض «مه» و ةمضلاب عوفرم لعاف : لجا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 ةفاضالاب رج لحم يف ؛مهلجا ءاج# ةلمجو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 . اذه مهدعوم ءاج اذاف : ىنعمب

 ةلمجلا يا بارعالا نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : هللا نإف ©

 باوج يف ةعقاو ءافلا . اهريخو اهمسا نم اهزيح يف امو «نا» نم ةلوؤملا

 مسا : ةلالجلا ظفل هللا . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نا . طرشلا
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 لح يف هدعب ةيلعفلا ةلمجلا . ةحتفلا بصنلا ةمالعو ميظعتلل بوصنم «نا»
 , «نا» ربخ عفر

 اهمساو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : : ًاريصب هدابعي ناك ©

 ا لع يجب نسق نخب ل ا

 .' ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو «ناكإل ربخب قلعتم رورجمو

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «ناك» ربخ :ًاريصب

 دلع دنع د
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 * سي ةروس بارعإ »

 ١ لش ©*#

 © يتلا فرحألا نم يأ . صعيهكو : ملا : لثمك اهلثم ةملكلا َّنا ليق : نيساي

 يال وأ ووصل مسا اهلل فرصلا نم كعنصر ريسلا يضخ ب ايف ش

 رمضمب لوعفم اهنأ لع بصتلاب وأ « ٌفيكو َنيأك متفلاب تنرقو ةيململاو
 فلألا تمخفو . ريجك لصألا ىلع رسكلابو ٌتيحك مضلاب وأ . ُلتا يأ

 يضر سابع نبا نعو . سي هذه هريدقت فوذحم دعبل ًابخ عفرلابو تليمأو

 ههجوف حص ناو هتحصب ملعأ هللاو ءيط ةغل يف ناسنا اي : اهانعم : هنع هللا

 ىلع اورصتقا ىتح مهتنسلأ ىلع هب ءادنلا رثكف نيسينأ اي : هلصأ نوكي نأ

 ةينبم ةملكلا ةءارق هزاجو . هللا نميأ يف «هللا م» : مسقلا يف اولاق اك هرطس

 . سط . . مح : هلثمو ةياكحلا تديرأ ْنا فقولا ىلع

 و © ريف ناو *

 واولاب رورجم هب مسقم : نآرقلا . رج فرح واولا : ميكحلا نآرقلاو ©
 . فونحملا مسقلا لعب قلعشم رورجماو راجلاب . ةرمكلا هرج ةمالعو 1

 : ميكحلا . ءابلا نم واولا تلدبأ دقو . ميكحلا نآرقلاب فلحا : ريدقتلا

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو ًاضيأ ةرورجم نآرقلل - تعن  ةفص

 ريمض - لصتم ريمض فاكلاو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : كنإ
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 ا . هنِإ» مسا بصن لحم .يف حتفلا ىلع ينبم  بطاخملا

 راجن : نيلسرملا نم . فوذحملا مسقلا باوج يف ةعنقاف ماللا : نيلسرملا نمل ©

 ٠ نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو ّنا» ربخب قلعتم رورجتو
 ! اًهربخو اهمسا نم اهزيح يف امو ناو . درفملا يف ةكرحم لاو نيونتلا نم ضوع
 ديكوتلا مال اهسسفن يه «نيلسرملا نمل يف ماللاو . مسنقلا بارج اخ لخااا
 . اهبارج يه يتلا اهيلع مسقملا ةلمجلا تدكا

 © ريكس لصاع

 ْ نيلسرملاب قلعتم وأ . نال ناث ربخ عفر لح يف رورجنو راج : طارص ىلع ©
 . قرط ىلع يأ ٠ يعتو ايضحنت ديفي دق ريكتتلو قسرا ةلم أ

 ظ ؤ :هلصأو
 ..ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم طارصل - تعلن - ةفص : ميقتسم ©

 1 . ديحوتلا نم ميقتسم قيرط ىلع ىنعمب

111 
 ْ © رار ه

 لع بوصنم وأ ةحتفلا هبصن ةمالعو . ينعأ يأ حدملا ىلع بوصنم : ليزنت ©

 فاضم وهو قلطم لوعفم . ليزنت لزن : هريدقت رمضم لعفب ردصملا

 0 . هللا دنع نم لزنم : ىنعمب

 :! ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ميحرلا زيزعلا ©
 :> ىلعمب .٠ ةرسكلا هرج ةمالعو اهلثم رورجم زيزعلل - تعن ةفص : ميحرلا

 ٍتميقأف مولعم هلأل ةلالمجلا ظفل مسا فدحف . ميحرلا زيزعلا هللا ليزتت
 : . هماقم ناتفصلا

 ل 50
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 ٍبوصنم عراضم لعف : رذنت . رج فرح ليلعتلا مال ماللا : ًاموق ر ذنتل ©

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةحتتفلا هبصن ةمالعو ماللا دعب ةرمضم نأب

 ةلمجو . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ًاموق . تنأ هريدقت

 امو ةرمضملا «نأاو . بارعالا نم اه لح ال ةرمضملا «نأ» ةلص «ًاموق رذنت»

 لعفلاب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف ردصم ليؤأتي : اهدعب

 يأ . ًاموق رذنتل دمحم اي كانلسرأ : ريدقت ىلع «نيلسرملا» يف رمضملا

 . مهارذنال

 ينبم ضام لعف : ٠ ا لمع ال ةينان : ام: مهؤابآ رذنأ ام ©

 ا ابآ . حتفلا ىلع ينبم لروهجملل

 ةفص بصن لحم يف «مههؤابآ رذنأ اما ةلجو . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 «ام» نوكت نأ زوجيو مهؤابآ رذنم ريغ ًاموق رذنتل : ىنعمب «ًاموقل - تعن

 رذنأ» ةلمج نوكت ةلاحلا هذه يفف . ةيردصم لعجتف راذنالا تابثا ريسفت ىلع

 لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «ام» نوكتو . ةيردصملا «ام# ةلص «مهؤابآ

 راذنا ًاموق رذنتل : ريدقتلا . ردصلملا ىلع ًابوصنم ًاقلطم ًاليعفم بصن

 ًايناث ًالوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ًالوصوم سا ءام» نوكت وأ . مهئابآ

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛مهؤابآ رذنأ» نوكت ةلاحلا هذه يفف . رذنتل

 هنأل لحملا بوصنتم ريمض لوصوملا ىلا عجارلا  دئاعلاو . بارعالا

 نوكت يأ . باذعلا نم مهؤابآ هرذنأ ام ًاموق رذنتل : ريدقتلا . هب لوعفم

 «رذنت» لعفلا ىدعتف مهؤابآ هرذنأ اب : ريدقتلا يف ءابلا ضفاخلا عزنب ةبوصنم

 . رجلا فرح طاقسا دعب «ام» ىلا

 اورذني مل يأ : يفنلاب لوألا ريسفتلا ىلع قلعتم ةيبيس ءافلا : نولفاغ مهف ©

 لصفتم ريمض : مه . مهتلفغ ببس وه مهراذنا مدع نأ ىلع نولقاغ مهف

 ملاس ركذم عمج هّنأل واولاب عوفرم ؛مه» ربخ : نولفاغ . أدتبم عفر لحم يف

 كك ربع ل



 لع ضيعبتلل ةيفانتسا ءافلا نوكت وأ . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 . نولفاغ مهئاف ًاموق رذنتل يأ  نيلسرملا نمل كنا. هلوقب يناثلا ريسفدلا

 2# ا علوم وعدت 0«
 قح .'قيقحت فرح : دق .ديكوتلاو ءادتبألل ماللا : لوقلا قح دقل ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : لوقلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف

 رج لح يف نييئاغلا ريمض «مهاو . قحب قلعتم رورجمو راج : مهرثكأ ىلع ©
 : 5 باذعلاب مهرثكا ىلع تبث وأ لوقلا بجو دقل : ىنعمب ةفاضالاب

 / لطفنم ريمض : مه ١ ضيعبتلا انه ديفت ةيفانتتسا ءافلا : نوذمؤي ال مهف ©
 ٠ ”عوقرم عراضم لعف : نونمؤي . ال لمع ال ةيفان : ال.. أدتبم عفر لحم يف
 ْ يف «نوئمؤي ال' ةلمجو : لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب
 لح ال ةيفانكتسا «نونمؤي ال مها ةيمسالا ةلمجلاو «مهل)ا أدتبملا ربخ غفر لحم
 . 'بارعالا نم امل

 باردة و 01 7١17 يي 50002
 كَ دس | وقلت يبت م ا /

 ْ ' . لعاف

 (مهاو | .٠ يناثلا «انلعج» لوعفمب قلعتم رورججو راج: ٌبالغأ مهقانعأ ُق ©

 بوصف لوأ هب لوعفم : ةلالغا . ةقاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ربخ عفر لحم يف «اهدعب امو انلعج» ةيلعفلا ةلمجلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . ؟ًادويقا ىنعمب , «ًالالغأ»و «نا»

 د ة75-



 ىلع ينبم لصفنم ريمض : يه . بيقعتلل ةفطاع ءافلا : ناقذألا ىلإ يهف ©

 «يه» ربخب قلعتم رورجمو راج : ناقذالا ىلا . ًادتبم عفر لح يف حتفلا

 مهناقذأ ىلا ةعفترم وأ . اهيلا ةزوزلم ناقذألا ىلا ةلصاو لالغألاف ىنعمب

 . اهازنإ نم مهعنمت

 . ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف «نولفاغ مهقا بارعا برعت : نوحمقم مهف ل

 نأل مهديأ ينو مهقانعأ يف انلعج ةيآلا يف دارملاو مهسوؤر نوعفار : ىنعملاو

 بجوي ديقلا يف قنعلا عم ديلا طغض نأل كلذ ىلع لدت «نومحقم» ةملك

 ل فرص ىلا ع ْمُهنيَفْعَو اَذَسةهْنلَحنصَواَدَس مهب نيبْضصالَعَجَو 4

 #4 ورسله

 نيب نم» يف «مهاو . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا ىلع ةفوطعم ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ىلع ءافلاب ةفوطعم : انيشغأف . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهيديأ 1

 مهف ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهدو . اهبارعا برعتو «انلعج»

 ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «نونمؤي ال مهف» بارعا برعت : نورصنبي ال

 ىلع انيطغف يأ مهراصبأ انيشغأف . ًادس مهمامأ انلعجو ىنعمب . ةعباسلا

 وأ داشرلا نورصبي ال مهف : ىنعمب «نورصبي» لوعفم فذحو مهتيعأ

 , ةيادهلا

 ٠١ نوال خرز ترآ ذأ يردن هع اوس 88

 . ةرقبلا ةروس يف ةسداسلا ةفيرشلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 سس 77#
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 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : رذنت : ةفوفكمو ةفاك : رذحت امئا ©

 تنأ هريدقت ًايوجو هيف رتتسم ريمض

 ركلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا: ركذلا عبتا نم ©
 : حتفلا ىلع ينبم ضام لعف .: عبتا ٠ هب لوعفم بصن لم يف نينكاسلا ءاقتلال

 ! بونصتم هب لوعفم : ركذلا . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 : لخم ال لوصوملا ةلص «ركذلا عبتا» ةلمجو . نآرقلا يأ ةحتفلا هبصن ةمالعو

 ١ . اه

 ' برعتو ؛ركذلا عبتا» ىلع واولاب ةفرطعم : بيغلاب نمحرلا يثنخو ©
 : يف:رتتسملا زيمضلا لعافلا نم لاحب قلعتم رورجمو راج 1 بيغلاب . اهبارعا

 قلعتم وأ هتريرس يف ةيشخ يأ هباذع نع ًابئاغ نمحرلا يشخ يأ «يشخ»

 . هنع ًابئاغ نمحرلا باذع ىشحخ وأ نمحرلا ىثخ يأ . نمحرلاب

 ' يمس لعافلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : هرشب ٠ ةيفانعتسا ءافلا : هرشيف ©
 لحم يف مضنلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلو تنأ هريدنقت ابوجو هيف رتتسم

 . هب لوعفم بصن

 ! ةقوطعم : رجأو . هرشبب قلعتم رورجيو راج : ميرك رجأو ةرفغمب ©
 ْ ةرورجم رجأل - تعن  ةفص : ميرك .٠ اهلثم ةرورجم «ةرفغملا لع رواولاب

 1 . ةرسكلا اهرج ةمالعو ًاضيأ اهلثم

 كل دا 2 ل



 ةئيصخأ نإ وز ركا هو اومدفا بيو قولو <١ د م 1 2 لأ هي سس 6 و سر 2 0
 ها :

 «©© نيتوامإ يف

 ىلع ينبم لصتم ريمض اناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نحذ انإ ©
 : نحن . اراصتخا نينوئلا ىدحا تفذحو «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا

 نوكي وأ هانا ريمضلل ديكوت بصن لح يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض
 («ىتوملا ييحي» ةيلعفلا ةلمجلاو . بارعالا نم هل لحم ال ادامع وأ لصف ريمض

 . «نا» ربخ عفر لح يف
 لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ىتوملا يبحن ©

 ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ىتوملا . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن

 ةمالعو اهبارعا: برعتو «ييحنسا ىلع واولاب ةفوطعم : اومدق ام بتكذو ©
 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةرهاظلا ةمضلا لعفلا عفر

 واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف :اومدق . هب لوعفم بصن

 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا .ةعامجلا

 ىلا  عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «اومدق»

 هومدق ام : ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا برصنم فوذحم ريمض لوصوملا

 ريسفتلا اذه ىلعو اومدق ام ركذ مهيلع لجسنو : ىنعمب ريخلا لامعأ نم

 . هيلا فاضملا هلحم لح ًافوذحم فاضملا لوعفملا نوكي

 ةبوصنم يهو مهراثآ بتكنو ريدقتب ؛ام2 ىلع واولاب ةفرطعم : مهراثآو ©
 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو . ةحتفلا اهبصن ةمالعو

 هدعب ام هرسفي رمضم لعفب هب لوعفم : لك . ةفطاع واولا : ءيش لكو ©

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ءيش . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 . ةرسكلا هرج

 كك ريا لا



 ! لعف يهو: ءيشل تعن - ةفص رج لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : هانيصحأ ©
 يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ٍضام
 .لوعقم بصت لع يف مضلا لع يتيم لصتم دحض فلو . لصاش عقر لع

 : مامإل  تعن - ةفص : نيبم . هائيصحأب قلعتم رورجيو زاج : نيبم مامإ يف ©

 ْ . ظوفحملا حرللا يف ىنعمب اهلثم .ةرورجم

 ١ نسل اكضَجدإ يزل بفك كك رك تب «
 ' ىلع 'ينبم رمأ لعف : برضا . ةيفانهسا : واولا : اثم مهل برضاو «

 ش ؛مهاو رج فرح ماللا تنأ .هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريض لعافلاو نوكسلا

 : الثم .. برضأب قلعتم روزجملاو راجلاو ماللاب رج لخم يف نييئاغلا ريمض
 ! . ًالثم مهل ركذاو وأ ًالثم مهل لثمو : ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 : محل برضاو يأ . ةحتفلاب اهلثم ةبوصنم «الثم» نم لذب : ةيرقلا باحصأ ©
 هزيدقت رمضم لعفب ًابوصنم هب ًالوعفم نوكت وأ . ةيرقلا باحصأ لثم ًالشم

 ْ ةيزقلا باحصأ برضاو ىنعمب برضاب ةبوصنم وأ . ةيرقلا باحصأ لح
 باحصأ ةصق ةبيجع ةصق مهل ركذا : ىنعمب الشم مهلعجا يأ . ًالثم
 : ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةيرقلا ٠ لوألل نايب يناغلا لثملاو .ةيرقلا

 ا ” 7 .' ةرسكلا هرج ةمالعو

 ' نم لدب:بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : ذا : نولسرملا اهءاج نإ ©
 1 لعف : ءاج . ةفاضالاب رج لحم يف اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو . ةيرقلا باحصأ

 ١ ! ٍبصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لضتم ريمض «اهاو حتفلا ىلع ينبم ضام
 ..قاولاب عوفرم لعاف : نولسرملا . ةيرقلا لهأ ءاجاذا يأ . مدقم هب لوعضم
 : . درفلا يف ةكرحلاو نيونتلا نم وع نونو ماس ركذس عنج هلل
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 ولاقت ةباذرعق هود كمن يثا مللت ذإ ١1
 01 سا

 2 و

 ىلع ينبم ضام لعف : لسرأ . ىلوألا «ذإ» نم لدب : ذا : افلسرأ نإ ©'

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا

 . ةفاضالاب رج لحم يف اهوعفم عم ةانلسرأ» ةلمجو . لعاف

 راجلاو ماللاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : نيدثا مهيلا ©

 هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نينثا . انلسرأب قلعتم رورجملاو

 . نينئا نيلوسر : ريدقتب وأ نيلوسر : ىنعملاو ةينثتلا ةمالع نونلاو ىنثم

 . هماقم ديكوتلا ميقأو فذح دق دكؤملا لوعفملا نوكيف

 هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوبذك . ةيفانئتسا ءاملا : امهويذكف © :

 . ةينثتلل «اماو هب لوعفم بصن

 رورجمو راج «انلسرأ» بارعا برعت : انززع . ةيببس ءافلا : ثلاثي انززعف ©

 ركذ دارملا نأل «انززع» لوعفم ركذ كرت دقو انيوقف ىنعمب انززعب قلعتم

 . (ثلاث» وهو هب ززعملا

 مهءاجف : ريدقتب رمضم ىلع ةفطاع نوكت نأ زوجيو ةيفانغتسا ءافلا : اولاقف ©:

 . «اوبذكا بارعا برعت : اولاق . اولاقف

 اهمسا نم اهزيح يف امو «ْنأ» نم ةلوؤملا ةلمجلا : نولسرم مكيلا انا ©

 ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض هاناو لعفلاب هبشم ديكوتو

 ميملاو اهربخب قلعتم رورجمو راج : مكيلا «نا١ مسا بصن لحم يف نوكسلا

 ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم «نا2 ربحت ربخت : نولسرم . روكذلا عمج ةمالع

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 تك ريوس



 زخ نإرتكر اقترن انو 0 رك تانك ٠
 © دود

 ' لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©
 1 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف

 - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا: رشي الإ متنأ ام ©
 . ةادأ الا ..أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : متنا ؛ اط لمع ال ةيفان : ام

 . ةكئالم متسل يأ ةمضلاب عوفرم ؛متنأ) ربخ : رشب'. اط لمع ال رصح

 ريمنف - لصتم ريمض ءاناو . ةمضلاب اهلثم ةعفرم رشبل - تعن  ةفص : انلثم ©

 :٠ : . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع يتبم - نيملكتملا

 لمف : لزنا . امل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع وأولا : نمحرلا لرنا امو ©

 . ةمضلاب عوفرم لعاف : نمحرلا . حتفلا ىلع ينبم ضام

  بوصتم ًاظفل رورجم مسا : ءيش . يفنلا ديكاتل دئاز رج فرح : ءيش نم ©
 نم ًائيش هللا يأ نمحرلا لزنأ امو ىنعمب ةحتفلاب بوصنم هب لوعشم هلأل الع

 ّْ ش . يحولا

 . ةام) ىنعمب ةلمهم ةففخ هذا أل . همتنأ ام١ بارعا برعت : الإ متثا نا ©
 . يفنلا دعب قيقحت فرح : الا . :ةيفانلا

 ؛ عوفرم عراضم لعف يهو متثأ" ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نويذكت ©
 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريم واولاو نونلا توبشب

 © نامت كتارا 7
 1 نأ نيل ني قرفلا ةرشع ةعبارلا ةميركلا ةيآلا يف تيرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 تعقو اذهو : مهراكنا نع ًاباوج تءاج ةيناثلاو رابخإ اهيف ةيئادتبا ىلوألا
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 ةلمجلا يف ءاج يذلا مسقلا باوج يف ةعقاو اهنأكو «نولسرملا» يف ماللا

 لثم . ديكوتلا يف مسقلا ىرحم راج لوقلا اذه نأل «ملعي انبر» ةيمسالا

 . هللا ملعو . هللا دهش : مهرق

 : بر  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةيمسالا ةلمجلا : ملعب انبر ©

 ىلع ينبم - نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «اناو . ةمضلاب عوفرم أدتبم

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : ملعي . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا

 أدتبملا ربخ عفر لحم يف «ملعي» ةلمجو . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض
 . ملعي» يلوعفم دسم دس ردصم ليوأتب اهدعب امو 1نأدو

 1 تير
 © ميلكا إعلامي ١

 . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانعتسا واولا : نيبملا غالبلا الا انيلع امو ©

 هتلاسر غالبا يأ . ةمضلاب ةعوفرم غالبلل - تعن  ةفص : نيبمللا . ةمضفلاب

 . اه لمع ال رصح ةادأ هالادو

 ائئرطت 5 2 كل انهت ب 2 1/8

 «© ٌةلَكََع
 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 . ةقراف فلألاو . لعاف عفر لحم يف

 : ىنعمب - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا : مكب انريطت انا ©

 لصتم ريمض ؛ان» و لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ « مكب انم ءاشت

 لعف : ريطت «نا» مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض -
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 .انريظتب قلعتم رورجو راج : مكب . لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم
 أ .٠ هنا ريخ عفر لحم يف ؛مكب انريطت» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو

 . طربق فردح : نأ  هنذؤملا ماللا - مسقلل ةئطوم ماللا: اوهتنت مل نكل ©
 , ملب موزجم :عراضم لعف : اوهتنت ..بلقو مزجو يفن فرح : مل . مناج
 : . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف طرشلا لعف نونلا فذح همزج ةمالعو
 نم اهل لحن الف هباوجو فوذحملا مسقلا نيب ةيضارتعا «اوهشنت مل نا» ةلمجو

 ا ْ . مكتاوعد نع اوعلقت ل نل :ىنعمب . بارعالا 00
 ١ بارعالا نم اهل لع ال ردنقللا مسقلا باوج : ةلمجلا : مكنمجرتل ©

 :دسم دس مسقلا باوج وأ . مسقلا باوج هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو
 'مراضم لعق : مكلمجرن ردقملا مسقلا باوج يف ةعنقاو ماللا . نيباوجلا

 ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصّبال حتفلا ىلع ينبم
 لضتم ريمض فاكلا . بارعالا نم اهل لحم ال ديكوتلا نونو . نحن هريدقت

 .ةمالع ميلاو هب لوعشم بصن لح يف مضلا ىلع ينيم - :نيبطاخملا ريم -
 | . راجحألاب ًايمر مكنلتقنل يأ . روكذلا عمج

 ' ' براعتو «مكتمجرتلا' ىلع واولاب ةفوطعم : ميلأ باذع انم مكئسميلو ©

 : باذع ؛. مكتبيصيل : ىنعمب مكنسميب قلعتم رورجيو راج : انم . اهبارعا
 ٠ ةمضلاب ةعوفرم باذعل - تعن  ةفص : ميلأ . ةمضلاب عوفرم لعاف

 ١ ةفرتشتاق فلاب تذرف نإ وتر كءاز# © 0
 © لضتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ,
 ةقراف.فلألاو لعاف عفر لحم يف . 0

 /- لوقلا لوقم - هب لوعفم .بصن لحم يف : ةيمسالا ةلمجملا : مكعم مكرئاط ©

 - نييطاخملا ريمض - لصتم ريمض فاكلا . ةمضلاب عوفزم أدتبم : مكرئاط

 , مسا : عم . روكذلا عمج ةمالع ميملاو ةفاضالاب رنج لحب يف مضلا ىلع ينبم

 ' ريخنب قلعتم ناكم فرظ وأ . ةبحاصملاو عاتتجالا ىلع: لدي فرظلا ىنعمب

 كلل 4:1 لاقل



 مكعم مكمؤش ببس : ىنعملا «مكرئاط» يف تبرعأ !مكاو فاضم وهو أدتبملا

 . مكل مزالم يأ مهرفك وهو

 لوقلا يفو مناج طرش فرح : نإ . ماهفتسا ةزمه ةزمهلا : مقركذ نكأ ©

 : متركذ . متمظعو ىنعمب متركذ نا نوريطتأ ىنعمب يأ ةزمهلا دعب فذح

 . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف

 بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمضف ءانلا

 . نب مزج لحم يف طرشلا لعف «ركذ» لعفلاو روكذلا عمج ةمالع ميملاو لعاف

 : ىنعمب متريطا متركذ نئأ : ريدقتلا . هانعم مدقتل فوذحم طرشلا باوجو

 ؟ متمءاشت متظعو نئأ

 ريمض : متنأ . فانكتسالل هل لمع ال بارضا فرح : موق متنأ لي ©

 . ةمضلاب عوفرم «متنأ» ربخ : موق . أدتبم عفر لحم يف لصفنم

 عمج اهنأل واولا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم موقل - تعن  ةغص : نوفرسم «

 نوطرفم موق متنأ لب : ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو لاس ركذم

 . لالضلاو ملظلا وأ نايصعلا يف دحلا نوزواجتم يأ

 ل اويامْوَكي ل هي 58 1 3

 ٠ نيس او حبا ْوَقي َكاَوعَسيْلْعَر يزل دل اصف نصَوَو 8*8

 لع ينم ضأم لعف : ءاج . ةيفاعسا والا : ةقيدملا ىصقأ نم ءاجو

 ةرسكلا مسالا رج ةمالعو ءاجب قلعتم رؤرجبو راج : ىصقأ نم . حتفلا ا

 ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ةنيدملا . رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا

 . ةرسكلا هرج

ريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو رذعتلل فلألا ىلع ةردقملا
 . وه ه

 ٠ لجرل - تعن  ةفص عفر لحم يف «ىعسي١ ةلمجو

 .وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق ©

 . لجرل ةيناث ةفص عفر لحم يف «لاق» ةلمجو
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 :ةحيتفلا هبصن ةمالعو بوصنم فاضم ىدانم : موق : ءادن ةادأ : موق اي ©
 ةكرحنب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةفوذحملا ءابلا لبق ام ىلع ةردنلا
 - ملكتما زيمض - لصتم ريمض ًاظفلو ًاراصتخاو ًأطخ ةفوذحملا ءايلاو .ءايل
 . اهيلع ةلاد ةرسكلا تيقبو . تاضالاب رج لع

 .- لؤقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف :ةيلعفلا ةلمجلا : نيلسرملا اوعيتا ©
 , .ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع 'ينبم ْرمأ لعف : اوعبتا
 هب لوعفم :'نيلسرملا . ةقزاف فلألاو لعاف عفر لح يف لصتم ريمض ,واولا
 . نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عبج هْنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم
 . درفملا يف ةكرحلاو

 ل دي ؟

  ارعبتا# ةلمج نم لدب اهنأل بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : نم نم اوعيبتا ©
 . هب لوعفم بصن لحم 2 لوصوم مسأ («نملو ةقباشلا ةبآلا يف «نيلسرملا

 .ٌبارعالا نم اه لحم ال لوضوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : رجا مكلاسي ال ©
 ' لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : مكلأسي . اهل لمع ال ةيفان :

 - نيبطاخملا ريمض ا ال

 : ارج أ روكذلا عمج ةمالع ميملاو هب لوعفم بضن لحب يف مضلا ىلع ينبم

 . ,ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم

 / ٍبصن لحم يف اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح : واولا :نودتهم مهو «©
 : ًاعمج ءاجو «نما ىلع دوعي أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه . لاح
 . «نم» ظفل ىلع ادرفم «مكلأسي الا يف ريمفلا ءاجو (نم» ىنعم ىلع

 , نم ضوغ نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم !مه» ربخ : نودتهم
 1 : .درفملا نيونت
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 5 تل كا رك او جر
 *© نوحي هكون ىلا ذآ! إو

 ال ةيفانثتسا : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ةيفانحسا : واولا : ديعأ ال ىل امو ©

 . أدتبم لحم يف نوكسلا ىلع يئبم ماهفتسا مسا : ام . بارعالا نم ال لحم

 لعف :دبعا . اهل لمع ال ةيفان : ال . ةدابعلا مدعل داعبتسالاو راكنالا ديفي

 ةلمجلاو . انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 (يلاو . دباع ريغ يلامو : ريدقتب : لاح بصن لحم يف «دبعأ ال» ةيلعفلا

 . ةام» أدتبملا ربخب قلعتم رورجمو راج

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ينرطف يذلا ©

 ريمض ءايلاو . ةياقولا نون نونلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :' يترطف

 ةلص «ينرطف» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف  ملكتملا ريمض  لصتم

 : هيلا . بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاو . ةيلاح واولا : نوعجرت هدلاو ©

 : نوعجرت . نوعجرت هيلا متنأو : هريدقت فوذحم أدتبمب قلعتم رورجمو راج

 أدتبملا ربخ عفر لحم يف ؟نوعجرت» ةيلعفلا ةلمجلاو . لعاف بئان عفر لحم

 . فوذحملا

 2 راس رس 1 ا هم. -7 لل مع و

 اندر نإ هَهيلاَ ةقنوُد نمد را
 هه ْ ص

 ها مق كر
 © دوذقنيالو

 عراضم لعف : ذختأ . ماهفتسا ظفلب بيجعتو راكنإ ةزمه ةزمهلا : ذختأأ ©

 . انأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم

 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةحلا . ةفاضالاب رج لحم
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 لمق عراضم لعف : تدري .٠ مزاج طرش فرح : رضي نمحرلا ندري نا ©

 نأل ءايلا تفذحو . لادلا هرخآ نوكس عمزج ةمالعو نب موزجم طرشلا
 ةفوذحلل ب ءانيلاو ةيانقولا نون نونلاو نينكاسلا ءاقتلا نما ًاصلخت ٍنديري هلصأ

 عاف ةنخرلا ٠ يل ا يو مك هب ليعفم بصن لع
 . ديزيب قلعتم رورجمو راج : رضب . ةمضلاب عوفرم

 نم ا لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ مزاج طرش باوج ةلمججلا : ينع نغتال ©
 قت البا قلعتم رورجتو راج : ينع . اط لمع ال ةيفان : ال . بارعالا
 :ةهمزج ةمالعو نإب موزجم - هؤارج طرشلا باوج عراضم لعف «نغتاو

 مدقملا هب لوعفملا ماقم يف ١ ينعاا رورجملاو راجملاو ةلعلا فرح هرخآ فذحا

 رجل يف نيناقلا يمض «مهاو ةمضلاب عيفرم لعافأ+ كيش مهتعافش »
 عم يف مشل بوصنم ب لوم وأ طم كرحشم اعيش . ةفاضالاب

 لعق : نرتقي . اه لمعال ةيفان : ال . ةفطاع اولا : ن نوذقتي الو
 ريمهنض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو موزجب فوطعفم هنأل موزج عراضم

 ' يطبخ: ةفوذحملا ءايلاو ةياقولا نون نونلاو . لعاف عفر لخم يف لصتم
 : لوغفم ٍبصن لحم يف يآ سأر اهنألو اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكاو ًاراصتخاو
 . هب

 ١ يقتل #
 2ث

 ١ ريمض لصتم ريمض ءايلاو .لعفلاب هبشم ديكوتو ٍبصن فرح : اذا ينإ ©

 ' ةلمحلاو . هل لمع ال باوج فرح : اذا «نا» مسا ٍبصن لحم يف - ملكتملا

 8 ردقم مسقلا باوج

 مسقلا باوج يف ةعقاو  ةقلحزملا  ديكوتلا مال ماللا: نيبم لالض ىفل ©

 كلا 1+. كلل



 - تعن  ةفص : نيبم (نا» ربخب قلعتم رورجمو راج : لالض يف . فوذحم

 . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم لالضل

 0 نوم فر ثا”

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تنمآ . تبرعأ : ينا : مكبر تنمآ ينا ©

 ينبم - مكلتملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلاو . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال

 فاكلا تنمآب قلعتم رورجو راج : مكبرب . لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع

 ميملاو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم - نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض

 . (ْنأ» ربخ عفر لحم يف ؛مكبرب تنمآ) ةلمجو روكذلا عمج ةمالع

 نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : نوعمسا . ةيفانتتسا ءافلا : نوعمساق ©

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم

 فذحو نيرشعلاو ةثلاغلا ةيآلا يف «نوذقني» يف تبرعأ ةرسكلا عم «نونلا»و

 ينايااوعمسا : ريدقتلا . هناييا ىلع ًاداهشا هلوق يف نأل بلطلا باوج

 . هب يل اودهشت

 موا ور 2م سو 0 24 -- -_ طع

 48 نوي وق تزيل 1524 لُحداَليِف 737”

 ةلمجلا لعافلا بئانو . حتفلا ىلع ينبم لوهجملل ينبم ضام لعف : ليق ©

 . ةنجلا لخدا : هل ليق لتق امل : ريدقتلا . عفر لحم يف «ةنجلا لخدا» ةيلعفلا

 دعب هبر ءاقل ناك فيك وه لاؤس نع باوج : ريدقتب اهنأل ةيفانئتسا ةلمجلاو
 . راصتخالا باب نم فذح لوقلا يفو . هنيد ةرصن يف بلصتلا كلذ

 ءاقتلال رسكلاب كرح يذلا نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : ةنجلا لخدا © '

 هب لوعفم : ةئجلا . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو نيتكاسلا
 . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم

 . وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لاق ©
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 | تءاج يأ ًافذح اهيف نأل بارعالا نم اه لحم ال ًاضيأ ةيفانتسا ةلمسجلاو

 ىنمتف ميظعلا زوفلا كلذ دنع هلوق نم دجو امع.: ريدقتب لاؤس نع ًاباوج
 : . ةنجلا يف هدجو يذلا ميغنلاب هلاحب هموق ملع

 نوكت نأ زوجيو . تيلب تقبس اهنأل هيبنت فرح : اي: يموق تيل اي ©
 ' . قلمتلا ديفت لعفلاب هبشم فرح : تيل . ًافوذحم انهأ ىدانملاو ءادن فرح
 , ءايلا لبق ام ىلع ةردقملا ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم «تيل» مسا : يموق

 . ريمنض ءايلاو اهلجأ نم اهب يتأملا ءايلا ةكرحب لحملا لاغتبشا اهروهظ نم عنم
 ىلع هب ىذانملا فذح امناو . ةقاضالاب رج لحم يف  ملكتملا ريمض - لصتم

 00 . الثم ءالؤه اي : ري

 عوفرم عراضم لعف يهو «تيل» ربخ عفر لح يف : ةيلعفلا ةلمجلا : نوملعي ©
 . هلنأل اطوعفم فذحو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض و اولاو نوئلا توبشب

 ! مهادشر ىلا اوبوثيف ميعنلا نم هيف انأ امو يلاح نوملعي مهتيل : ىنعمب مولعم

 : «نوملعي" نوكي وأ . ميعنلا راد يف هباصأ ام لثم اوبستكيل رفكلا نع اوبوتيف
 : هلاحب ماعلا ةقيتح مش تلصح 1 ىنعسي

 ْ هه نيكل 7-5 راي
 / ضم لعف : رفغ . ةيردصم ؛اماو رج فرح ءابلا: يمر يل رفغ امب ©

 أ عوفرم لعاق : يبر . رفغب قلعتم رورجمو رامج : يل . حتفلا ىلع ينبم
 : يتأملا ةكرخلاب لحملا لاغشا اهروهظ نم عنم ءايلا .لبق ام ىلع ةردقملا ةمضلاب

 | رج لحأيف - ملكتملا ريمض - لصتم ريمض ءايلاو . ءايلا لجأ نم اهب
 .كتارعالا نم امل لحم ال ةيردصملا «ام) ةلص ؛«يبر يل رفغا ةلمحو . ةفانضالاب

 : قلعتم رورجملاو راخلاو ءابلاب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «اماو
 . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ًالوصوم (مسا «ام» نوكت وأ . نوملعيب
 ' دئاعلاو .. بارعالا نم ا لحم ال لوصوملا ةلص « يبرز يل رفغ » ةلمجو
 . هب لوجفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم .ريمض لوضوملا ىلا - عجارلا -

 اس كال



 مسا «ام» نوكت نأ لمتحيو . بونذلا نم يبر يل هرفغ يذلا ام : ريدقتلا

 يل رفغ ءيش يأب : ىنعم ىلع ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ماهفعسا
 ناو رج فرحبب ةقوبسم اهنأل دوجأ فلألا طاقساب «مبا لوقلا نأ الا . يبر

 . هفعض مغر ازئاج اهتابثا ناك

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو «رفغ» ىلع واولاب ةفوطعم : ينلعجو ©

 بصن لحم يف  ملكتملا ريمض  لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلا . وه

 . هب لوعفم

 : ريدقتب . يناثلا «ينلعج» لوعفمب قلعتم رورجمو راج : نيمركملا نم «©أ

 ركذم عمج هنأل ءايلا مسالا رج ةمالعو . نيمركملا نم امركم هدنع ينلعج

 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو ماس

 <10 مر لس لا سال درك 571111

 ٠ * نين اَرَو اهلي جسور هولا الوم ©
 ضام لعف : لزنأ . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةيفانغسا واولا : اثلؤنأ امو ©

 ٠ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم

 لصتم ريمض ءاهلاو . انلزنأ مب قلعتم رورجمو راج : هدعب نم هموق ىلع ©

 (هموق' نم لاحب قلعتم رورجتو راج : هدعب نم . ةفاضالاب رج لم يف

 . هتافو هدعب نم يأ . ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 مسا : دنج . يفنلا ىنعم ديكاتل دئاز رج فرح : ءامسلا نم دئج نم ©

 قلعتم رورجيو راج : ءامسلا نم . هب لوعفم هلأل ًالحم بوصنم ًاظفل رورحم

 لعف : ناك . اهل لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : نيلزنم انك امو ©

 عمج هنأل ءايلاب بوصنم اهربخ : نيلزتم «ناك» مسا عفر لحم يف نوكسلا

 لعافلا مسا لوعفم فذحو . درفملا نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 . مهيلزنم وأ . مهايإ نيلزنم : ريدقتلا . هيلع لدي هلبق ام نأل «نيلزنم»

 -ة6الل



 2 َنوُرْيَكمُم اد َءَعَو ضع اب تناكَنإ 4

 ' لوقلا يفو ٠ ال لمح ال ةينانلا امد 'ىنعمب ةلمهم ًةففخ ١ ْنا : الإ تناك نا ©
 ' ةحيض مهي حاصف اكلم مهيلع انلسرأ لب : ىنعمب فذح ريسفتلا ىلع ميركلا
 : تناك : ءايسلا نم ًادنج مهكالها يف لزني نأ انتمكح يف حصي ناك ام هنأل
 نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف
 ؛ تناك نا يأ . هيلع لدي اهدعب ام نأل فوذح «تناك# مساو بارعالا
 0 . ال لمع ال رصح ةادأ :: الإ. ةبوقعلا وأ ةذخألا

 : ةفص : ةدحاو . .ةحتفلاب بوصنم « ناك » ريخ : اذإف ةدحاو ةحيص ©
 «اذاو ةيفانئتسا وأ ةيببس ءافلا : اذاف . اهلثم ةيوصنم ةحيضل  تعن -
 ال ةيفانثتسا اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو . ا لمع ال  ةءاجنف فرح  ةيئاجف
 . اهل لحم

 امها ربخ ريخ : نودماخ . ًادتيم عفر لع يف لصفنم ريمض : نودماخ مه ©

 , دمخت ايك يأ درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم
 : . ًادامر دوعتف رائلا .

 . © نواره وباذ 6 قاياوستن ئه أم ابيل عشاي ٠١ 581 2 ا عر 01
 ةفالعو بوصنم ىدانم : ةرسح : ءادن ةادأ : دايعلا ىلع ةرسح اي ©

 ' لغفب قلعتم رورجيو زاج : دابعلا ىلع . ةدوصقم ةركن هلنأل ةحتفلا هبصن
 : نيدقتب مهيلع ةرسحلل ءادن وه يأ ٠ مهيلع يدانأ .: ىنعمب ب «اي) يف ةادانملا
 . نورسحتملا مهيلع رسحتي نأب ءاقحأ مهو . ةرسح اي يلاعت

 ةيآلا يف تبرعأ : نوئزهتسي هب اوناك الإ لوسر نم مهيتأي ام © 000
 ْ . رجحلا ةروس نم ٍةرشع ةيداحلا ةميركلا
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 ١" نوجا لإ مهو و رشة كلق اك تساخأ اورو ©«
 . ماعنألا ةروس نم ةسداسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 بصف لع يف نيئافلا ريض «مهاو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : مهثأ ©

 ىلع «انكلهأ مك» نم لدب بصن لحم يف اهربخو اهمسا عم «نأ»و «نا» مسا

 مهلبق نم نورقلا انكالها ةرشك اوري ملأ : ريدقتلا . طفلا لع ال ىنعلا

 ال ؛مك) يف «اوري» لمع قلعو . اوملعي ملأ يأ . مهيلا نيعجار ريغ مهنوك
 . ةيربخلاو ماهفتسالا اهلصأ نأل اهلبق لماع اهيف لمعي

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح : ىلإ : نوعهجري ال مهيلا ©

 : نوعجري . اهل لمع ال ةيفان : ال 4ْنا» ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو . ىلإب

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم عراضم لعف

 . «نا» ربخ عفر لحم يف «نوعجري ال١ ةيلعفلا ةلمجلاو

 88 كورصحم ايدل لنا <” ا ور اوو سن 1
 ةلمج ىلع اهوخدل انه ًازاوج ةلمهم ةففحم .: نا . ةيفانعتسا واولا : لك ناو ©

 ماللا نأ دكاو ةلماع ريغ هيوبيس دنع يهو اهزيح يف ماللا تمزلو ةيمسا

 نيونتلاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : لك . ةيفانلا ْنأِب سبتلت الثل اهزيحو مزلت
 ا

 . ام ل: هلصأ ةاملا نا . ءارقلا لاقو . تلح ال هلل كدت ١ لاقي

 نون تبلق - ال تيقبف ىطسولا يهو نهادحا تفذح تاييلا هيف ترثك الف

 . - يف «نل»

 لوألا اهريخ نوكت نأ زوجيو لكل ديكرت : نورضحم انيدل عيمج ©
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 ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ؛اندنعا ىنعمبو . ةمايقلا
 , فاضم وهو . ةمايقلا موي اندنع نوعومح مهلك ىنعملا نأل عيمجب قلعتم
 ! : نورضحم ٠ ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض اناو

 0 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاي عوفرم «لك# ربخ
 . نوبذعم ليقو . باسحلا نورضحيس ىنعمب

 هج دوك هنَف نحنا اهبل هت دا ْملعياَو
 ؛ رجا فرح اللا . ةمنفلاب عوفرم أدتبم.: ةيآ . ةيفانئتنسا واولا : مهل 20

 . أدتبملا ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض («مهاو
 نأ حصألاو «اهانييحأ ةتيملا ضرألا» ةيمسالا ةلمجلا هريخ نوكي نأ زوجنو

 . اهل ةفصب ةقلعتم "محلا ًامذقم ًاريخ > (ةيآ» نوكت

 د تلعن - ةفض ا: ةتيلا ٠ ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةتبملا ضرألا©

 ا ةءارقو «ةيآ) ًازاوج مدقم أدتبملا ريخو ٠ ةمضلاب اهلثم ةعوفرماا ضرألل

 0 . اهتسالسل ًاعويش رثكأ | ؛ءايلا فيفختب (ةتيملا)

 00 انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : اهانييحا ©

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اهاو لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم
 : اهانييحأ ةتبملا ضرألا مهل هللا تايآ نمو : ىنعملا ..هب لوعفم بصن لحم يف
 زوجيو ضزألا نم لاح بصن لحم يف «اهانييحأ» ةلمجو . رطملا يأ ثيغلاب

 1 . بارعألا نم اهل لح ال فانئتسالل ةيآ ةتيملا ضرألا نوكل ةينانيب نوكت نأ
 ال اقلطم سنجلا اهب ديرأ هّنأل - ًاتعن - ةفص عفر لحم يف نوكت نأ زوجيو

  حضأ ةيلاحلا وهو لوألا هجولا نكلو . ةركنلا ةلماعم تلموعف اهنيعب ضرأ
 . ًائيعم هنم ضرغلا سيلو ًايسنج ناك ناو ةفرعمل ةفص ابنأل

 ' . اهبارعإ برعتو «انييحأ)» ىلع واولاب ةفوطعم : ًابح اهنم انجرخأو ©
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ًابح . انجرخأب قلعّتم رورجيو راج :اهنم

 مدقو . نولكأيي قلعتم رورجيو راج : هنم . ةيببس ءافلا : نولكأب هتمف ©

 كك 1 د



 عراضم لعف : نولكأي . مهقازتراو سائلا شيع هيف نأل هتيمهأل لعفلا ىلع

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم

 ليي فاو ق واكب فالس ع

 ٍناثلا لوعفملا ماقمب نوكي وأ مج قلعتس دوري راج :اهيف «انييحأ»

 قحلم هنأل ةحتفلا نع ةباين ةرسكلاب بوصنم هب لوعفم : تانج . انلعجل

 . نيتاسب : ىنعمب . ملاسلا ثنؤملا عمجب

فص بصن لحم يف رورجمو راج : بانعأو ليخت نم ©
 ىلع تانج - تعن  ة

 برعتو «ليخن نم ىلع واولاب ةفوطعم : بانعأو . ظفللا ىلع ال لحملا

 . بنع : اهدرفم : بانعأو . اهبارعإ

 «تانج اهيف انلعجو» ىلع واولاب ةفرطعم : نويعلا نم اهبف انرجفو «©

 هيلع لدت ةيضيعبتلا «نم» نأل «انرجف» لوعفم فذحو . اهبارعإ برعتو

 . ضرألا يقسل ًانويع اهيف انعبنأو : ىنعمب

 1 1100 هتكون ءاوكسأيإ 30

 عراضم لعف : . ليلعتلل رج فرح ماللا : هرمث نم اولكأيل ©

 ا لا فل صل ةسااو لا ادب ف

 قلعتم رورجتو راج : هرمث نم . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتبم

 ناك اذاو . هرمث نم اومعطيل ىنعمب وأ هرمث نم اوقزتريل : ىنعمب اولكأيب

 هيلع تلد ًافوذحم «اولكأي» لوعفم نوكيف غضملاو علبلا ىنعمب لكألا نم

 هللا ىلع دوعي لصتم ريمض ءاح لاو . ةرمث ضعب اولكأيل يأ ةيضيعبتلا «نم»

 نم هللا هقلخت امم اولكأيل : ىتعمب . ةفاضالاب ميظعتلل رج لحم يف ىلاعت

 نم مالكلا لقنف انرجفو انلعجو هناحبس لاق امك انرمث نم هلصأو .رمشلا

 ليخنلا ىلا ريمضلا عجري نأ زوجيو . تافتلالا ةقيرط ىلع ةبيغلا ىلا ملكتلا
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  ةلصأ «هرمث نم اولكأي# ةلمجو . تانجلا وهو روكذملا رمث نم نوكي نأ زوميو
 : ليوأتب : اهدعب امو ةرمضملا «نأاو ..بارعالا نم امل لحم ال ة ةرمسفملا (ْنأ)

 ْ . تانج اهيف انلعجب قلعت رورجمملاو راجلاو ماللاب رج لحم ين ردصمم
 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام : ةفطاع واولا : مهيديا هتلمع امو ©

 ' لغف :هتلمع . مهيديأ هتلمع ام نمو يأ رورجم ىلع فوطعم هنأل رج لح يف
 ' يارعالا نم اه لغ ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات ءاشلا . حتنفلا ىلع ينبم نضام
 «يديأاو مذقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريم ءاهلاو
 : نج لحم يف نييئاغلا ريمض !مه»و لقشلل ءايلا ىلع ةمضفلاب عوفرم لعاف
 ! هلمعت ملو هللا قلخ رمثلا نا : ىنعمب ةيفاث «ام» نوكت نأ زوجيو ةفاضالاب
 ةلص «مهيديا هتلمع) :ةيلعفلا ةلمجلاو . هيلع نوردقي الو سانلا يديأ

 فوم ا رانجلاو ةلصلا دئاعلاو بارصالا نم انمل لحم ال لوصوملا
 | ةقلتخملا ةعانصلا نم هنم هرلمع امم ىنعمب . مييديأ هتلمع امبو : ريدقلا
 ْ ْ . لايعالا نم كلذ ريغو 1 يتقسلاو سرغلا نم وأ

 ش : ال  ةينيبزت - ةدئاز : ءافلا حيبوت وأ راكنإ زم ةزمملا : نوركشي الفأ ©
 واولاو نونلا توبشب عوفر :عراضم لعف : نوركشي . ا لمع ال ةيفان
 الفأ : ىنعمب مولعم هلأل اهوعفم فذحو . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 0 . |هذه هللا معن نوركشي

 5 هركتتل ايرو شيكل تكي ياو 0112 ىلا ايا

 . ٍفاضم وهو حبسأ : .ريدقت فوذع لمنل قلطم لومفم : يذلا ناحيس ©

 0 . رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا
 نم اهل لع ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : اهلك جوزألا قلخ ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخخ . بارعالا
 ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : جاوزألا ٠ وه هريدقت ًانارج
 جاوزألا ذيكوت : لك . تانئاكلا عاونأ يأ فانصألاو 'سانجألا : ىنعمب
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 رج لج يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض «اه»و . ةمضلاب عوفرم

 . ةفاضالاب

 ينبم لوصوم مسا «اماو رج فرح : نم : اهلصأ : ضرألا تينت امم ©

 . ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : تينت . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ال لوصوملا ةلص «ضرألا تبنت» ةلمجو . ةمضلاب عوفرم لعاف : ضرألا

 فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم

 رووجملاو راحجلاو ضرألا هتبنت امم : ريدقتلا : هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم

 : ىنعمب قلعتم رورجمو راج : سفنأ نم . ةفطاع واولا : مهسفنأ نمو ©

 . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهاو . مهسفنأ نم جاوزألا قلخو

 مل جاوزأ نمو ىنعمب تبرعأ.: امم . ةفطاع واولا : نوملعب الاممو ©

 : ال . اهولهجي بابسأ نمو وأ اهتتفرعم ىلإ اولصوت الو اهيلع هللا مهعلطي

 ريمض واولاو . نونلاب عوفرم عراضم لعف : نوملعي . ال لمع ال ةيفان

 . اهتوفرعي ال يتلا نم ًافانصأ قلخو ىنعمي وأ . لعاف عفر لحم يف لضتم

 . بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص «نوملعي الا ةلمجو

 ١“ ويتفاعل © هر تط و جي دلو » وا وك در سر ا
 «اهائيبحأ ةتيملا ضرألا مهل ةيآو» بارعإ ربعت : خلسن ليللا مهل ةيآو ©

 عوفرم عراضم لعف «خلسناو . نيثالثلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا :

 امو «خلسنا ةلمجو . نحن : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضفلاب

 . فشكن يأ . ليللا نم لاح بصن لح يف : اهدعب

 بوصنم هب لوعفم : راهنلا 8 خلستب قلعتم رورجمو راج : راهذلا هثم ©

 ناكم نع هفشكو ءوضلا ةلازإل لعفلا اذه ريعتسا . ةحتفلا هبصن ةمالعو |

 . هلظ ىقلمو ليللا
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 : افنلعي ةيمسالا ةلمسملاو . ةيفانتسإ ٠: انلا : نوملظم مه اذاف ©
 نم هل لحم ال ةءاجف فرح : اذ | . بارعالا نم اه لح ال .ةيفانثتسا

 مب ريخ ريخ : نوملظم . ًادتبم عفر لحب يف لصفتم ريمض : مه . بارعإلا

 ىنعمب درفما نيونث نم ضومع نوثلاو ماس ركذم عمج هنأل داولاب عوفرم
 . مالظلا يف نولخاد

 © رورو ار كلك كك الكم رج آي رردتلاو
 . : يأ . نيثالثلاو ةثلاثلا ةميركلا ةيآلا بارعإ برعت : يرجت سمشلاو ©

 .٠ ةيفانثتسا واولا نوكت وأ . مهل هتايآ نمو وأ . 'سمشلا مهل ةيآو

 | ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يرجت ٠ ةمفلاب عوفرم أدتبم «سمشلا»و
 : ةلمحو . يه هريدقت ًازاوج هيف رثتسم ريمض لعافلاو لقشلل ءايلا ىلع ةردقملا

 ٍ . «سمشلا» أدتبملا ربخ عفر .لحم يف «يرجت»

 ' ةفضب قلعتم رورجمو راج : اهل . يرجتب قلعتم رورجبو راج : اهل رقتسمل ©
 : يف اهكلف يف هيلا يهتنت ردقم تقؤم اه دحل : ىنعمب يأ «رقتسما.فوصوملل

 : . ررقملا اهلجنأل ليقو . ةنسلا رخآ

 1 :'ماللا . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا : ريدقت كلذ ©
 ؛ كلذ يأ . ةمضلاب عوفرم «كلذا ربخ :ريدقت . باطخلل :فاكلاو دعبلل

 0 . ريدقت قيقدلا باسحلاو ريدقتلا كلذ ىلع يرجلا

 ' .ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب ميظعتلل رورجم هيلا فاضم : ميلعلا نزيزعلا ©

 ْ فانفملل نيتفص ناتملكلا نوكت نأ زوجيو زيزعلل - تعن  ةفص : ميلعلا
 .ميلعلا زيزعلا هللا ريدقت : ىنعمب مولعم هنأل ميركلا لرقلا نم فوذحلا هيلا
 .' هتناحبس فوصوملا لحم ناتفصلا تلح دقو
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 5 ريبيكا وياك اء قحلاَدم كرد رقَو سوا

 «هانردق» هرسفي رمضم لعفب هب لوعفم : رمقلا . ةيفانعسا واولا : رمقلاو ©

 . هلوعفم قوتسا «هانردق» نأل

 ريمض ااناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لزائم هائزدق ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لح يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 هل انلعج يأ لزانم ةريسم انردق : ىنعمب . هب لوعفم بصن لح يف مضلا

 انلعج يأ لزانم رمقلا ريدقتل ىنعم ال ذإ فاضم ريدقت نم دب ال هّنأل لزانم

 بوصنم ناث هب لوعفم : لزانم . ضرألا لوح هيرج يف اهيف لقتتي لزانم هل

 ثلاث عمج وأ - لعافم - نزو ىلع فرصلا نم عونمم هنأل نوني مو ةحشتفلاب

 . نافرح هدعب فلأ هفرحأ

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : داع . ءادتباو ةياغ فرح : ىتح : داع ىتح «©

 . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو 0

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم «لثم١ ىنعمب مسا : فاكلا : ميدقلا نوج رغلاك ©

 .ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم : نوجرعلا . لاح بصن

 اذاف . ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم نوجرعلل - تعن ةفص : ميدقلا

 يأ ميدقلا خارمشلاك راصف همامت دعب عجر يأ داعو قد ةلزانم رخآ يف ناك

 خيرامشلا هنم عطقيو جوعي يذلا قذعلا : هلصأ : نوجرعلاو . هلثم ًاجرعم

 . بنعلا نم دوقنعلاك رمتلا نم وهو : قذعلاو . ًاسباي لخنلا ىلع ىقبيف

 رايت إَمْلجالوَرمتلا ة ذا نأ خب سمشلااك ١
 © نفذ

 عوفرم أدتبم : سمشلا ء ا لمع ال ةيفان : ال : اهل يغبني سمشلا ال ©

 . لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يغبني . ةمقلاب
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 ريخ عفر لحم يف هلعاف نم ينغبني نم ةلمجلاو يغبتيب قلعتم رورجمو راج : امن
 ا 1 . ادتبملا

 ؛ رذصم ليوأتب اهدعب امو «نأاو . بصنو ةيردصم فرح : رمقلا كردق نأ ©

 : هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف : كردت (يغبنيلا لعاف عفر لحب يف

 : هب لوعفم : رمقلا . يه يه هريدقت ًالاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا

 : ال .ةيردضملا «نأ» ةلص ارمقلا كردت» ةلمحو . ةحففلا هبنصن ةمالعو بوصتم

 : بارعالا نم اف لح

 اهلثم ةعوفرم «سمشلا» ىلع واولاب ةفرطعم : راهشلا قيابس ليللا الو ©
 : ةعضلاب عوفرم «ليللا» ربخ : قباس . ةمضلا اهعفر اةمالعو ءادتبالا ىلع
 ؛ ول ذا نيونتلا فذخ اذهلو هلومعم ىلا لعافلا مسا ةفاضا نم . فاضم وهو
 رؤرجم هيلا فاضم : راهنلا ١ ةيلوعفملا ىلع راهنلا بصنلو فيضأ امل ًاونم ناك
 ' ةلمح ىلع اهوخدل «ًابوجو «ال)» ترركت دقو . ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب
 . ةيمسأ

 نيونتلاو ةنونملا ةمصضلاب عوفرم أدتبم : لك ٠ ةيفانئتسا واولا :. كلف ف لكو ©
 قلعتم رورجو راج : كلف يف ٠ مهلك ىنعلاو . هيلا فاضلا نم ضرع هم
 . نوحبسيب يأ «لك» ربخب

 لع يف لصتم ريمص والاو . ذونلا تربثب عفرم عياضم لعف : نوحبسي «
 زيمضلاو «لك» ًأدتبملا ربخ عفر لح يف «نوحبسيلا ةلمحو . لعاف عفر

 . رامقألا»و سومشلل

 هج نوئقنال شاف مسير 01مل مطية

 ةثلاشلا :ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : محل ةيآ . ةفطاع واولا : انأ مهل ةيآو ©
 ينبم لصتم ريمض ءاناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : . نيثالشلاو

 . «نا» ملبس لعق يكل ل

 د غمكال



 اهربخو اهمسا عم ؛ْنأ» ربخ عفر لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : مهتيرذ انلمح ©

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : لمح ؛ةيآ» ربخ عفر لحم يف ردصم ليوأتب ش

 . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض كاناو . انب هلاصتال

 يف نييئاغلا ريمض «مهاو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ةيرذ

 . ةفاضالاب رج لحم

 - تعن  ةفص :نوحشملا .انلمحب قلعتم رورجمو راج : نوحشملا كلفلا ف ©

 ةءولمملا ةئيفسلا وأ بكرملا يف يأ .ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورجم كلفلل

 . ةيراجتلا مئاضبلاب

 #*» ةوبكبَموحَتْنَ ملال 237
 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخ . ةفطاع واولا : مهل انقلخو ©

 فرح ماللا . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو . انب :

 . انقلخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج

 يف لصتم ريمض كلفلا ىلع دوعي ءاهلاو انقلخب قلعتم رورجمو راج : هلثم نم © .

 . لبإلا يهو . ةفاضالاب رج لحم

 . هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نويكرن ام ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبكري

 دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛ نوبكري » ةلمجو . لعاف

 ريدقتلا هب لوعفم هنأل لحملا بروصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا -

 ىنعمب وأ ربلا نئافس يهو لبإلا نم هنوبكري ام بكرملا لثم نم هنوبكري ام
 . ةلئامم بكارم

 ه*» دوُذَقي مالك عركة هرعت نإ 5+

 ل اعني طيح ف از دعس ررل(مهقرفت اشن إو

 هال



 ريمض لعافلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو نإب موزجم طرشلا لعف عزاضنم

 | برعت طرشلا باوج عراضم لعف : قرغن . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 ' . هب لوعفم بصن لح يف نيبئاغلا ريمض (مه»و «أشنا بارعا

 (ّنأ) لمع لمعت سنجلل ةيفان : ال . ةيفائئتسا ءافلا : مهل خيرص الف ©
 ًابوجو فوذحم اهريخو :بصن لحم يف حتفلا ىلع نيم «ال) مسأ : خيرص

 | رج لحمي »ف نييئاغلا ريمض «مهاو رج فرح اللا . اثيغم الف : ىنعمب

 1 . فوذحملا «ال) زيخب قلعتم رورجملاو راجملاو ماللاب

 : ريمض : مه . ا لمعال ةيفان : ال . ةفطاع واولا : نوذقني مه الو ©

 عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نوذقني . ًأدتبم عفر لحم يف لصفنم

 ' «نوذقني) ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب

 . قرغلاب توملا نم نوجني مه الو : ىنعمب !مه» ربخ عفر لحم يف

 | ع ندي
 : 4 نيم امك ٍ مح :

 ' ءانثتسا وهو الإب بوصنم ىنثتسم : ةجن . ءانئتسا ةادأ : افهم ةمحر الإ ©

 - تثعن  ةفصب قلعتم رورجمو راج : انم . ةحتفلا هبصن ةمالعو عطقنم

 | ًالبرعفم «ةمحراو . اه لمع ال رصح ةادأ «الإ) نوكت نأ زوجمو . ةمحرل

 اا . ةحتفلاب ًابوصنم ؛هلجأ نم» هلجأل

 ٠ اهبارعإ برتو «انم ةمحر ىلع واولاب ةفوطعس : نيح ىلإ ًاعاتمو ©

 ٠ ردقم لجأ ىلا عيتقو انم ةحرل الا

 دوك كسل كامو عيب ياماها م طَرْقَدِإَو
 1 'نمزلا نم :لبقتسي , امل فوظ : اذا : ةيفاتئتسا واولا : مهل لبق اذاو ©

 لعف : ليق . هباوجب قلعتم هطرشل ضضفاخ نوكسلا ىلع ينبم طرشلا ىنعم '
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 مهل ليق» ةلمجو . ليقب قلعتم رورجملاو راجاو ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا

 الإ» لوقلا هيلع لد فوذحم «اذا» باوجو . ةفاضالاب رج لحم يف «اوقتا

 . اودص يأ اوضرعأ يأ «نيضوعم اهنع اوناك

 ىلع ينبم رمأ لعف : اوقتا . لعاف بئان عفر لحم يف لوقلا ةلمج : اه اوقتا ©

 عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام . ةقراف فلألاو لعاف

 . هب لوعفم

 ىلع بوصنم ةفوذحملا لوصوملا ةلصب قلعتم ناكم فرظ : مكيدبأ نيب ©

 رورجم هيلا فاضم : مكيديأ . فاضم وهؤ ةحتفلا هبصن ةمالعو ةيفرظلا

 - لصتم ريمض فاكلا لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب

 عمج ةمالع ميمو ةفاضالاب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض

 . زوكذلا

 . اهبارعإ برعتو «مكيديأ نيب ام» ىلع واولاب ةفرطعم : مكلعل مكفلخ امو «

 . هللا ةمر ءاجر ىلع اونوكتل : ىنعمب «لعل» ربخ عفر لحم يف اهدعب ةيلعفلا

 ريمض واولاو نوئلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عاضم لعف : نومحرت ©

 . لعاف بئان عفر لحم يف لصتم

 هه َنضْعُم (هّنَعأو ك د! مبكي هيلو 5 :

 عراضم لعف : يأت . ال لمع ال ةيفان ال . ةفطاع واولا : مهيتأت امو ©

 هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض !مهدو لقثلل ةردقملا ةمضلاب عوفرم

 . مدقم

 . «يتأت» لعاف هنأ ىلع احم
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 : فاضم : تر . ةيآل - تعن ةفضب قلعتم رورجمو راج : مهر تايآ نم ©
 : ريمض ؟ ( مه ١ و . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلإ

 . . . ةفاضالاب رج لح يف نييئاغلا

 ١ ينبم صقان ضام لعف : اوناك . يفنلا دعب قيقحت ةادأ : اهنع اوناك الإ ©
 سل وعل لح مق دل ةعامجلا واؤب هلاصتال مضلا ىلع
 0 . «ناك١ ربخب قلعتم رورجمو راج : اهنع . ةقراف فلألاو

 / لاس ركذم عج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو برصنم «نانكا ربخ : نيضرعسم ©

 ' . درفملا نيونت نم ضوع نوثلاو

 اَوماعَيَْلا و أوركسيراَلمَدَسَأد 70 ماما يق عو/

 ي نيئيلكط وو أذ ممل 0 نمي
 ىف ةدلا «اوقتا مه ليق اذاو» ىلع واولاب ةفوطعم : اوقفنأ مهل ليق اذإو ©

 أ . اهبارعإ برعتو نيعبرألاو ةسماخلا ةيآلا

 | مس ةاماو رج فرح يهو ةيضيبلا : نم : :اهلضأ: هللا مكقزر امم ©

 نأل «اوقفنأ» لوعفم فذحو نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 .:ربلا لايعا نم هللا مكقزر ام ضعب : ىنعمب . هيلع لدت ةيضيعبتلا «نم)

 ' ! -نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ١ فاكلاو حتفلا ىلع ٍئنبم ضام لعف :قزر
 هللا: , روكذلا عمج ةمالع ميملاو مدقم هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 ةلص هللا مكقزر».ةلمجو . ةمضلاب ميظعتلل عوفرم لعاف : .ةلالجلا ظفل
 ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو : بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا
 1 . هللا مكقزر ام : ريدقتلا ٍناث هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم

 نم اهل لح ال مزاج ريغ طرش باوج ': ةيلعفلا ةلمحلا ؛ اورفك نيذلا لاق ©
 ينبم لوصوم مسا : نيذلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لاق . بارعالا
 هلاصتال مضلا لع ينبم سام لعف : اورفك لعاف عقر لح يف حتفلا ىلع
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 ةلمجو . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا ةعامجلا واوب

 : الا نم اذ لخ ال لوصيلا ةلص «اررغك»

 .- لوقلا لوقم - هب لوعفس بصل لع يق «رم ل اهدعب ةيلعفلا ةلمجلاو

 لعف : معطن ٠ ماهفتسا ظفلب راكناو ءازهتسا ةزمه ةزمهلا : نم معطنأ ©

 : نم ٠ نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم ش

 ٠ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا

 نم لل ١ وصولا ةلص : ةيطرشلا ةلمملا : همعطا هللا ءاشي ول ©

 عوفرم عراضم لعف : . مناج ريغ طرش فرح : ول . بارعالا

 لعف : همعطأ . فلاب ميل عفرم لمان ١ ةلالجلا ظفل هللا . ةمفلاب

 ءاهلاو ٠ وه هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام

 «ةمعطألا ىنعمب (همعطأ» ةلجو . هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 . اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ماللا طاقساب

 لصفتم ريمض : متنا . ةيفاثلا هاما ىنعمب ةلمهم ةففغ : ْنِإ : الا متثأ نإ ©

 . اه لمع ال رصح ةادأ : الا . أدتبم عفر لح يف

 - تعن  ةفص : نيبم «متنأ» ربخب قلعتم رورجبو راج : نييم لالض ف ©

 ٠ ةرسكلا اهرج ةمالعو اهلثم ةرورججم لالضل

 © َنِورصَْش كن دَعَا ا

 ةنماشلا ةيآلا يف «سنوي» : ةميركلا روسلا يف تدرو ةميركلا ةيآلا هذه ©

 ةيداحلا ةيآلا يف «لمنلا»و . نيثالشلاو ةئماشلا ةيآلا يف «ءايبنألا»و .نيعبرألاو

 . نيرشعلاو ةعساتلا ةيآلا يف «أبس»و . نيعبسلاو
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 © يوفق 2 مص نور >- 2 همسي لإ و
 ١ تويثب عيفرم عياضم لعف : نورظني ٠ اه لمع ل ةيفان : نورظنيام ©

 . نورظتني ام يأ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا
 ' بوصنم هب لوعفم : ةحيص . ال لمع ال رصح ةادأ : ةدحاو ةحيص الإ ©

 اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم ةحيصل - تعتاد ةفص :!ةدحاو : ةحتفلاب

 ١ . ةدحاو ةخرص الأ : ىنعمب ةحتفلا

 ١ لعف يهو . ةخرصل ةيناث ةغص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهذخأت ©
 | ؟خهلو .. يع ئه هريدقت ازاوج هيف رتتسم :ريمض' لعافلاو ةمظلاب عوفرم عراضم

 1 . مهكلمت : ىنعمب هب لوعفم بصن لحم يف نيبئاغلا ريمض

 ..أادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مه ٠ ةيلاح واولا : نومصخي مهو ©
 ريخ عفر لحم يف «نومصخ ١ ةلمحو «نورظني» بارعا برعت : نومصخمي

 نييئاغلا يمض نم لاح بصن لحم ين «نومصخي مه ةيمسالا ةلمسجلاو ؟مهلا
 ١ ءاتلا تمغدأف نومصتخي : اهلصأو . ًاضعب مهضعب : ىنعمب «مهذخأتا يف
 . سكلا يف ءاخلا ءايلا عابتاو داصلا يف

 | نوحي ملخألإآلو يمك نرغييكستكا 06. 0 35و 5002 5
 . اه لمع ال ةيفان : ال ..ةيببس ءافلا : ةيصوت نوعيطتسي الف ©

 . مهذالوأي ةيصوت يأ . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم :' ةيصوت . لعاف عفر

 راج : لها ىلا . ةيفان : ال . ةفطاع واولا : نوهجري مهلهأ ىلإ الو ©
 . ةفانضالاب رج لحم يف نييئاغلا ريمض مهو نوعجريب قلعشم رورجتو
 .« نوعيطتسيا بارعا برعت : نوعجري
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 و بوشر 2[ م 0282

 © ةولينيمْعَتْلِإ ثامنا وصف يو ه١
 لوهجملل ينبم ضام لعف : خفن . ةيفانتسا واولا : روصلا يف خفنو ©

 . لعاف بئان عفر لحم يف رورجمو راج : روصلا يف . حتفلا لع ينبم

 مويل سانلا ءاعدتسا نع ةيانك وهو . نرقلا يف وأ قوبلا يف خفن :ئنعمب

 . شحلا

 نم هل لحم ال ةءاجف فرح : اذا . ةيفانثتسا ءافلا : ثادجألا نم مه اذإف ©

 نم . ًادتبم عفر لح يف لصفنم ريمض : مه .هل لمع الو بارعالا 3

 . ثدج : اهدرفم روبقلا نم يأ . ربخلاب قلعتم رورجيو راج : ثادجألا

 ريمض «مه3 و . ًاضيا ربخلاب قلعتم رورجبو راج : نولسني مهبر ىلإ ©
 عراضم لعف : نوعرسي يأ : نولسني . ةفاضالاب رج لحم يف نيبئاغلا

 «نولسنيا» ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثشب عوفرم

ال ةيفانثتسا ةيمسالا ةلمجلاو «مه» ربخ عفر لح يف
 . اهل لحم 

 ٍِظ

 © وألا

 لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اولاق ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لح يف

 هبصن ةمالعو بوصنم فاضم ىدانم : ليو . ءادن ةادأ : اي: انليو اي ©

ملكتملا ريمض - نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو ةحيتفلا
 رج لحم يف - ني

 رامضا ىلع ردصملا ىنعم ىلع ةبوصنم ةملكلا نوكت نأ زوجيو . ةفاضالاب

 نا ليقو . ىدانملا فذحب ينتيل اي : انلوق لثم ًافوذحم ىدانملا نوكيو لعف

 هنم قتشي ال هنأل كلهو رسحت : هانعم هل لعف ال ردصم لصألا يف «ليولا»

 . كالهلام ىنعم مسا ليولا نأل اهعفر عفري مث رداصملا بصن بصنيف لعف
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 .. ادم مقر لح يف نركسلا لع ينبم ماهفتسا مسن : نم : انثعي نم ©
 هريدقت ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : ثعب
 لحن يف نؤكسلا ىلع ينبم  نيملكتملا ريمض - لصتم ريمض «ان ١ و . وه
 نم اولاق ْيأ « نم 0 ريخ عفر لحم يف « انثعب 9 ةلمجو .. هب لوعفم بصن
 ؟ انظتيأ

 ريمض - لصتم ريمض « ان ١و ٠ انثعبب قلعتم رورجبو راج : اندقرم نم ©
 ل . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ؛ىلع ينبم - نيملكتملا

 ؛ لوقم - هب لوعفم بصن لح يف ةيمسالا ةلمجلا“: نمحرلا دعو ام اذه ©
 ش . ماوس نع نييبج ةكئاللا مغ لف : ريدقتب لاؤس نع باوج اهنأل - لوقلا

| 
 لوصوم مشا : ام . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشا مسا

:١ 

 ةيراصم وأ ٠ .ةلوصوم اهنرك ىلع ؛اذه» ربخ عفر لحب يف نوكسلا ىلع ينبم '

 ةّمضلاب عوفرم لعاف : نمحرلا . حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دعو . !
. 

 بارعغالا نم اهل لح ال لوصوملا ةلص «نمحرلا دعو) ةيلعفلا ةلمجلاو

: 
 لؤعفم هلأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوضوملا ىلا - عجارلا - دئاعلاو

 «ام» ةلض ةلمجلا نوكتو ... ن نخرلا هب مكدعو امانه : ريدقتلا . هب '
 لع يف ردصم ليوأتب «اهدعب امو «اماو . بارعألا نم اه لحم آل ةيردصلا
 ؛ «اذه» نوكت نأ زوجيو . نمحرلا دعو اذه : ريدقتلا «اذه» ًادتنبملا ربخ عفر
 هذه يفو .. اندقرمل - ًاتعن - ةفبص رج لحم يف نوكسلا ىلع ًاينبم ةراشا مسا

/ 
 دعو اذهو : هريدقت فوذحم ًادتبملا ربخ «نمحرلا دعو ام نوكت ةلاحلا
 قدصو نمجرلا) دعو ام : ريدقتلا : ربخلا فوذع دحيم نوكت وأ .نمحرلا

 قح نيلسرملا قدصو نمحرلا دعو يأ . قح (نولسرملا .

 اهنارعا :برعتو «نمحرلا دعو» ىلع واولاب ةفوطعنم : نولسرملا قدصو ©
 نيونتلا نم ضوع نوثلاو ملاس ركذنم عمج هنأل واولا «نولسرملا» عفر ةمالعو
 «ابم» لعج ةلاح يف مالكلا ريدقتو ىنعم نوكيو درفملا يف ةكرحملاو

 قودصللاو دوعوملا ةيمست ىلع نيلسرملا قددصو نمحرلا: دعو اذه :ةيردصم
 ءام» لعج ةلاح يف يأ  نولسرملا قدص  هلوق يف امأ! . قدصلاو دعولاب هيف
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 نولسرملا هقدص يذلاو نمحرلا هدعو . يذلا اذه : ريدقتلا نوكيف ةلوصوم

 . لاتقلاو ثيدحلا مهرقدص مهوق نم نولسرملا هيف قدص يذلاو ىتعمب

 © رطل اهني يجمل كيو فحل تاك 0+
 ربخ : عيمج . نيرشعلاو ةعساتلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ ةميركلا ةيآلا هذه ©

 كانه نأل ىنعم ىلع نامز وأ ناكم فرظ : انيدل . ةمفلاب عوفرم «مه»

 . ةيفرظلا ىلع بصن لح يف نوكسلا ىلع ينبم ةمايقلا موي نورضحي ىنعم

 : نورضحم . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هان»و

 ماس ركذم عمج هنأل واولا اهعفر ةمالعو اهلثم ةعوفرم عيمجل  تعن - ةفص

 . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو

 2 نواَمَصت مسك انين لَ كَم انيق ظلال 5 ْ

 0 وعش نأدز فر : ميلا . ةيقاتسا ءادلا مويلاف ©

 ين عياضم لعذ ؛ ملظت . احل لمع ال ةيقان : ال: ًائيش سفن ملظت ال«

 : ًائيش ٠ ةمشلاب عوفرم لعاف بئان : سفن .٠ ري وهجملل

 لف : ةوز اه لمعال ةبقات : ال . ةفطام والا : الإ نوزجت الو

 عقر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم

 . اه لمع ال رصح ةادأ الا . لعاف بئان

 بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : ام: نولمعت متنك ام ©

 ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متتك . هب لوعفم

 يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض  لصتم ريمض ءاتلا . كرحدللا عفرلا

 عراضم لعف : نولمعت . روكذلا عمج ةمالع ميملاو « ناك » مسا عفر لح
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 سا لو لع ل يف لصتم ريس ول لا ترب ضرس
 ' ىلا عجارلا - دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال. لوضوملا ةلص «نولسعت

 ا قو حملا بوصتم ريض لوصول

 | نوزجت الو : ريدقتلا هب لوعفم بصن لح يف ردصم ليوأتب اهدعب اسو «اماو
 . مكلمع الإ

 0 4 دوه شف مولاة كمآ لأ نإ هه

 ١ مسا |: باحتصا ٠ لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ةنجلا باحصأ نا ©

 0 . ةرسكلاب رورجم هيلا فاضم : ةنجلا . ةحتفلاب بوصنم ن١ ش
 ؛ ةمالغو ةيفرظلا ىلع بوصنم - هيف لوعفم - نامز فرظ : لغش يف مويلا ©

 : .ىنعمب ةفوذحم لاحب قلعتم رورجمو راج : لغش ف ةحتفلا هبصن

 ' نم ضوع نونو لاس ردذم عج هل راولاب عوفرم ذا" ربخ ؛ نوهكاف ©
 1 . نوذذلتم : : ىنعمب ٠ درفملا نيونت

 © لين[ ِرظيومغونتناو# 0"
 نؤكي نأ زوجيو . أدتبم عفر ل يف لصقنم ريمض : :مه: مهجاوزأو مه ©

 : . كلذ يف مهنكراشي مهجاوزأ نأ ىلع «نرهكذ' فو ذو «لشا يف مضلل ًاديكات

 رج ب لح يف نييئاغلا ريمض («مهاو . 2 عوفرم «نؤهكاف» يفو «لغشا يف
 . مهتاجرزو : ىنعمب 6. ةفاضاإلاب

 : ىنعمب ب لاحب قلعتم رورجتو راج لالظ ين : كئارآألا ىلع لالظ يف ©
 ىلع : ئنعمب «مها» ربخب قلعتم رورجمو راج: كئارآلا ىلع . نيلظتسم

 . ريرس يأ : ةكيرأ : اهدرفمو ةرسألا

 ل ةاككال



 نم ضوع نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عرفرم «مه» ربخ : نوتكتم ©

 . درفملا نيونت

 ة© توعد اكمكطَو ةهكف هيو ه1
 ماللاب رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو رج فرح ماللا : ةهكاف اهيف مهل ©

 يأ ةهكافب قلعتم رورجيو راج : اهيف . مدقم ربخب قلعتم رورجملاو زاجلاو

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : ةهكاف . ةنجلا يف

 مسا : ام . اهيارعإ برعتو «مهلا ىلع واولاب ةفرطعم : نوعدب ام مهلو ©

 عراضم لعف : نوعدي . رخؤم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 «نوعدي) ةلمجو . لعاف عفر لحم يف لصتم .ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 لوصوملا ىلا  عجارلا  دئاعلاو . بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص

 ىنعمب هنوعدي ام : ريدقتلا . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض

 نأ زوجيو مهسفنأل هب نوعدي يأ ءاعدلا نم نولعتفي : اهلصأو هنونمتي ام

 . نوعادتي : ىنعمب نوكي

 <00 0-لا
 © ميج يح ببر نضال ملم 6

 نأ زوجيو ةمضلاب عوفرم مالس مهل : ريدقتب «نوعدي ام» نم لدب : مالس ©

 ملاس نوعدي ام مهيو : ىنعمب . مالس : هربخو ًأدتبم «نوعدي ام» نوكت

 . هيف ةبئاش ال ضلاخ

 ةدع يأ . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم  قلطم لوعثم  دكزم دصم : ًالوق ©

عمب «مالس نوعدي ام مهلو» ىلاعت هلوقل ردصم وهو ميحر بر نم
 : ىن

 ىلع ةبوصنم نوكت نأ هجوألاو . هتهج نم ًانئاك ًالوق مهل هللا لوقي
 . هزاجي نم وهو صاصتخالا

 : ميحر ٠ ًالوقل - تعن  ةفص بصن لحم يف رورو راج : ميحر بر نم ©

 لة



 / بر ةهج نم يأ ٠ ةريسكلا رجا ةمالعو ًاضيأ رورجم برل - تعن - ةفص

 2# 0 فلانا اوزكتاو
 ! فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوزاتما . ةيفانئتسإ واولا : مويلا اوزاتماو ©

 عفز لحم ايف لصتم ريمض واؤلا ٠ ةسمخلا لاعفألا نم . هعراضم نأل نونلا
 : اوزاتماب قلعتم هيف لوعفم  نامز فرظ : مويلا . 'ةقراف فلألاو لعاف
 1 نينمؤملا نع مويلا اودرفناو يأ ٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو ةّئيفرظلا لع بوصنم
 ْ : مها - لوقلا لوقم - هب لوعفم بصن لحم يف «اوزاّتِمأ) ةيلعفلا ةلمجلاو
 قا ةدراولا «ًالوقلا يف رمضملا لعفلا ىلع ىلع ةفطاع واولا نوكت ريدقتلا اذه ىلعو
 . اوزاتما مهل لوقيو ٠ ٠ ًالوق مه لوقيو يأ. ”ةقباسلا ةميركلا ةيآلا

 . اهيأ ايأ : ريدقتلا . ةفوذحم ءادن ةادأب ىدانم مسا : يأ : نومرجملا اهيأ ©
 ٠ ةفص : نومرجملا . هيبنت هيبنتلل ةدئاز « اه » و . بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم
 وارلا اهعفر ةمالصو . اهلحم ىلع ال ؛يأ» ظفل ىلع ةبعوشرم يأل - تعن -
 . درفملا يف ةكرحلاو نيونتلا نم ضوع نونلاو لاس كلم عج اه

 رطل طفلا ا ونقل رنه ١
 : و 0

1 ٍْ + 
 مزجو يفن'فرح : مل ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمهلا مكيلا دهعأ ملأ ©

 لعافلاو ؛هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف : دهعأ . بلقو

 دهعأب قلعتم رورجيو راج : مكيلا . انأ هريدقت:ًابوجو هيف رتتسم ريمض
 تدهع دق : ىنعمب ؟ مكصوأ مأ : ىنعمب . روكذلا عمج ةمالع ميلاو
 ١ . مكيلا

0 



 ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم فاضم ىدانم : ينب . ءادن ةادأ : مدآ ينب اي«

 ةمالعو ةفاضالاب رورجب هيلا فاضم «مدآلو ٠ ملاسلا ركذملا عمجب قحلم هنأل

 ةفرعم هنأل - نيونتلا - فرصلا نم عونمم هنأل ة ةرسكلا نم ًالدب ةحقفلا هرج

 - لعفأ - نزو نلعو

 ةيلعفلا ةلمجلاو هل لمع ال ريسفن فرح : ْنأ : ناطيشلا اودبعت ال ْنأ ©

 فرحب ةيردصم ةيريسفت نوكت وأ بارعالا نم احل لحم ال ةرسفم : اهدعب

 : ال . بارعالا نم امل لحم ال اهتلص «ناطيشلا اودبعت ال» ةلمجو ردقم رج

 فذح : همزج ةمالعو الب موزجم عراضم لعف : اودبعت . ةمزاج ةيهان

 : ناطيشلا . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا

 يف ردصم ليوأتب اهدعب امو (ْنأ»و . ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم

 .ناطيشلا ةدابع مدعب : ريدقتلا . دهعأب قلعتم رورجملا راجلاو ءابلاب رج لحم 1

 ءاهلاو . ليلعتلا انه ديفي لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : نأ : مكل هنا ©

 رورجمو راج : مكل «ْنا' مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصعم ريمض

 . روكذلا غمج ةمالع ميملاو ودعب قلعتم

 ةعوفرم ودعل ب تعن  ةفص : نيبم . ةمضلاب عوفرم «نا» ربخ : نييم ودع ©

 . ةمضلاب اهلثم

 0 و ٌةيكمُم لصنع وديع 0 7١

 ةقباسلا ةيآلا يف «نأ» ىلع ةفوطعم : نا . ةفطاع واولا : ينوديبعا .نأو ©

 ينبم رمأ لعف : ينودبعا . نيثكاسلا ان ءاقتلال اهنون ترسكو . اهبارعإ برعتو

 يف لصتم ريمض واولا . ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع

 لوعفم بصن لح يف لصتم ريمض ءايلاو . ةياقولل نونلا . لعاف عفر لمم

 ةلمجلا يأ بارعالا نم امل لح ال ةيردصملا «نأ» ةلص «ينودبعأ# ةلمجو . هب

 ردقملا رجلا فرحب رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «نأ»و .٠ ةرسفملا

 . انأ يتدابعب مكصوأ ملأ . ىنعملاو ريدقتلا . دهعأب قلعتم رورجملاو راجلاو

4564 



 انعم عقب لع يف ةوكسلا لع ينس ةااقأ مسا ميقتسم طارص اذه ©

 : طارص . نمحرلا ةعاطو ناطيشلا ةيصعم مهيلا دهع ام ىلا ةراشالاو
 اهلثم ةعوقرف طارصل - تعن د ا ةمضلاب عوفرم «اذه»
 .٠ هنم موقأ طارص ال ميرق قيرط اذهو يأ ٠ ةمضلا اهعفر ةمالعو

 41 4 رس 2 4 هدر

 2 يع ة يطق يرطكنق 3
 : دق . ديكرتلاو ءادتبالل ماللا . ليلعتلا ديفت . ةيفانتسا واول ٍ لضأ دقلو ©

 .ىرفأ دقل ىنمب ناطيشلا يأ وه هريدقت ًااوج

 . وكلا عج ةالع ميلا ضب قاتم رورجو راج ًاريثك ًالبج مكنم ©
 ! ةفص : ًاريثك ٠ ًاقلخ يأ ٠ ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : البج
 : : 00 . ةحيفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةيوصنم ًالبجل - تعن -

 ' - ةينييزت د ةدئاز : ءافل | . ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزم ةزمهلا : اونوكت ملفأ ©
 ملب موزجم صقان عراضم لعف ؛ارنوكتاو بلنقو مزلجو يفن فرح :(
 ١ «نوكت١ مسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . نونلا فذح همزج ةمالعو
 ْ . نولقعت متنك دق : ىنعمب ديكأت لوقلا يفو . ةقراف فلألاو

 ١ عراضم لعف يهو "اون :: ريخ بصن لح يف ةيلعفلا ةلمجلا : نولقعت ©
 0 لعاف عفر لمع يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 ' ر ٠ مهكلهاذ ارثك اقلش ىوغا ناطيشلا نا نرسهشت يأ نولخمت محك
 . لالضالا كلذ نولقعت يأ مولعم هلأل فوذحم «نولقغت»

 ظ © وذم ظل رجوع "١
 ريخ ؛ منهج . أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشا مسا : منهج هذه ©

 د قال



 ةفرعملل - نيونتلا - فرصلا نم عونمب اهنأل نونت لو ةمضلاب عيفرم ؛هذه»

 . ثينأتلاو

فص عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يقلا ©
 ٠ منهج  تعن  ة

 'يتلا» لوصوملا مساو ؛هذه» ةراشالا مسا نم ًالدب ؛منهج# نوكت نأ زوجيو

 . (هذها ربخ عفر لحم يف ا

 ٠ بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : نودعوت متنك ©

 لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا  دئاعلاو

 ضام لعف : متنك . مكلسر اهب مكدعي يأ . اهنودعوت متنك : ريدقتلا هب

 لصتم ريمض ءاتلا . كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم صقان

  كرحتملا عفرلا ريمضب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض
. 

 مسا عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم  نيبطاخملا ريمض - لصتم ريمض ءاتلا

 واولاو . نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : نودعوت «ناك»

 بصن لحم يف «نودعوتا ةلمجو . لعاف بئان عفر لحم يف مصتم ريمض

 .اهريخ

 © نورك َمْثنكَعمَوْلااموكْصأ ” 5

 .ةسمخلا لاعقألا نم هعراضم نأل نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اهولصا ©

 ىلع ينبم لصتم ريمض «اه)و . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا

 . منهج اولخدا يأ . اهولخدا : ىنعمب .. هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا

ف لوعفم  نامز فرظ : متنك امب مويلا ©
 بوصنم اهولصاب قلعتم هي

 نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : متنك . ءابلاب رج لحم يف نوكسلا

 متنك١» ةلمجو . روكذلا عمج ةمالع ميملاو «ناك» مسا عفر لحم يف مضلا ىلع

 ىلا - عجارلا  دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص «نورفكت

 -ةالاآب



 : ريئلقتلا . هل هلصوأ هب لوعفم هنأل لحملا برصنم فوذحم ريمض لوصوملا
 'فاضملا فذحف نورفكت ام ببسب ىنعملاو . هب نورفكت أوأ هنورفكت متنك اب

 , يأ |. ةيردصم «ام» .نوكت نأ زوخيو .. . هماقم هيلا فاضملا ميقأو رورجملا

 . مكرفك ببسب
 .عراضم لعف يهو ةذاك» بخ بصن ليف ةيلعفلا ةلمجلا : نورفكت © ١

 + لعاف عقو لش يف لصتم ريسض دالا رتل تريب عورس

 اذ[انرنلبنا بكر ورإ زك ةيبف وينر تزا
522 © 0 

 . لغ مق دقو متطنبأقلعتم - نامز فرظ هيف لوعفم : متخن مويلا ©

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «متخناو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم . .ةقلعتم

 : . عبطن ىنعمب نحن : هريدقت ًابوجو هيف زتتسم ريمض لعافلاو

 رج لح يف نيئاغلا ريمض «مهاو . متخنب قلعتسرورجتو راج ذ مههاوفأ ىلع ©
 : . ةفاضالاب

 و يلا قرم اشم لف لك ةطاع وار : مهيديأ انملكتو «

 لع نينا م ماي لا ها ع دل ةسفاب فرم عن

 . ملكنا بارعا برعت مهلجرأ دهشت . ةفطاع واول: مهلجرأ دهشتو ©
 ا . ةرهاظلا ةمضلا لعافلإ عفر ةمالعو « مييديأ

 .اهلثم برعت يأ . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : نويسعي اوناع امي«

 . عفر لحم يف لصتم ريمض وهو واولا «ناك» مس

 دال



 © ورد الريكا وثكسآت مينا اطاكسآل اَقكَوَو <
 لعف : ءاشن . مزاج ريغ طرش فرح : ول . ةفطاع راولا : ءاشن ولو ©

 . نحن هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم

 نم اهل لحم ال مزاج ريغ طرش باوج ةلمجلا : مهنيعأ ىلع انسمطل «©'

 ىلع ينبم ضام لعف : سمط اول» باوج يف ةعقاو ماللا . بارعالا

 عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . انب هلاصتال نوكسلا

 يف نييئاغلا ريمض «مهذو . انسمطب قلعتم رورجمو راج : نيعأ ىلع . .لعاف

 . مهل ًاباقع مهانيمعأ يأ مهنيعأ انحسمل ىتعمب . ةفاضالاب رج لحم

 مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوقبتسا . ةيببس ءافلا : طارصلا اوقيتساف

 .ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب هلاصتال

 ىنعمب نوكي نأ زوجيو ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : طارصلا

 . لعفلا لصوأو راجلا فذحف طارصلا ىلا اوقباستف

 نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ىنأ . ةيفانئتسا ءافلا : نورصبي ىنأف ©

 لع بوصنم لصألا يف وهو . لاحب قلعتم بصن لح يف «فيكا ىنعمب

 : نورصبي . («فيك١ ىنعم ىلع لاحلاب هقلعت ردقف ةيناكملا وا ةينامزلا ةيفرظلا

 لل ع لح يف لصخم ريمسف واولاو نونلا توبشب يضرم عاضم لعف

 وأ قيرطلا نورصبي فيكف ىنعمب . هيلع لدي هلبق ام نأل الوعفم فذحو

 . قيرطلا كولس

 ٠07 توتال ًيضْماوعِلتا ادد كك فاتك لتكوأو ©
 ولو» بارعا برعت : مهتناكم ىلع مهانخسمل ءاشن ولو«

 يف “مه ١ و . ةقباسلا ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «مهنيعأ ىلع انسمطل ءاشن

 رورجم او راجل او هب لوعفم بصن لحم يف نييئاغلا ريمض « مهانخسم »

 ل "ا



 اءاشن ولو : ىنعمب ؛ ةفوذمع لاحب قلعتم بصن لمع يف ؛مكتتاكم ىلعا

 يفيأ كاما يف نيدماج يأ مهتناكم يف نينئاك مهروص انيغل

 !لعف“: | اوغاطتسا . امل لمع ال ةيفان : ام . ةيببس : ةافلا : اوعاطتسا امف ©
 . عفو لح يف لصتم ريم دارلا ةعامجلا واوب هلاصتال مضلا لع ينبم ضام
 1 . ةقراف فلألاو . لعاف

 : : ىنعمب ةحتفلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : نوعجري الو ًايضم ©
 . ١ عراضم لعق : نوعجري . ال لمع ال ةيفان : أل . ةفطاع واولا .

 ا لع ف لص بعص دال نونا توحشب يفرم
 ْ . ًاعوجر اوعاطتسا اف نيمضت ىلع . ئنعملا ىلع يضاملا ىلع

 ١ نول طا نهج رينو 2

 يف نوكسلا ىلع ينبم مزاج طرش مسا : نم . ةيفانئتسإ واولا : هرمعت نمو ©
 «نم»' ربخ عفر لحم يف - هيأ اوجو طرشلا لعف نم ةلمحملاو ًادتبم عفر لحم

 : هرخآآ نوكس همزج ةمالعو نمب موزجم طرشلا لعف غراضم لعف : هرمعن
 | ىلع ينبم لصتم ريمض ءافا» نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض لعافلاو
 . هب لوعقم بصن لحم يف .مضلا

 ْ ةلمجلاو 8 طرشلا باوج عرانضم لعف يهو «هرمعن» بارعا برعت : هسكنن ©
 ١ لطن نمو: ىنعمب . ثارعالا نم امل لحم ال ءافلاب نرتقم ريغ طرش باوج

 . ًاليزه هعجرن يأ هسأر ىلع هبلقن هرمع
 ' خييوت ةزمه ةزمهلا : هسكدنب قلعتم رورجمو راج : نولقعي الفأ قلخلا يي ©

: 
 لعف :نولقعي - ةنييزت.- ةدئاز ءافلاو اه لمع ال ةيفان :! ال . ماهفتسا ظفلب

١ 

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو .نونلا .توبثب عرفرم عراضم .

 سس 695



 «» نيج سوو ون نير لهل 34
 ال لحم ال ةيفانتتسا : هدعب ةلمجلاو ةيفاتئتسا واولا : رعشلا هانملع امو ©

 ةيفان : ام . رعاش هنأب ميركلا لوسرلا فصو نمل باوج يهو بارعالا نم
 «اناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ملع . امن لمعال

 0 ل ف وكلا لع يتم لصتم ريم
 بوصنم ناث هب لوعفم : رعشلا . هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع

 . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 لعف : يغبني . ال لمع ال ةيفان : ام . ةفطاع واولا : هل ىغينب امو ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم
 حيبصي الو : ىنعمب . يغبنيب قلعتم رورجيو راج : هل . وه هريدقت ًاناوج

 لد ًاراصتمخا ًافوذحم يغبني ٍثي لعاف نوكي نأ زوجيو . هبلط ول بلطتي الو ال

 . رعشلا حصي ال يأ هلبق ام هيلع

 يف لصفنم ريمض : وه . ةيفانلا «ام» ىنعمب ةلمهم ةففت : ركذ الا وه ْنِإ ©
 عوفرم اوه) ربخ : ركذ . احل لمع ال رصح ةادأ : الا . ًادتبم عفر لحم

 . ةظعوم الإ نارقلا اذه (ف : ىنعمب ةمضلاب

 - ةفص : نيبم . ةمضلاب ةعوفرم «ركذ» ىلع واولاب ةفوطعم : نيبم  نآرقو ©
 يأ يناعملا حضاو يوامس باتكو : ىنعمب ًاضيأ ةمضلاب عوفرم نآرقل - تعن

 . نجلاو سنإلا ظعوب هللا نم زكذ

 هر 1 مجم س4 سكسك صر تت 207 8

 0 ' اة لعل نَا 7

 ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ب فلا هين ةمالعو اللا دعب ةرمسخم أ

 نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نم . لوسرلا وأ نآرقلا يأ . وه هريدقت
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 نم اه لال ة ةرمضملا «نأ» ةلص «نم رذني» ةلمجو . هب لوعفم بصن لحم يف

 'راجلاو ماللاب. رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو ةرمضملا «ناا»و .٠ بارعالا

 «نما دعب ةيلعفلا ةلمجلاو . نآرقل وأ ركذل ةيناث ةفصب قلعتم روربجللاو
 1 . بازعالا نم ال لحم ال اهتلص

 .ًازاوج رتتسم ريمض اهمنماو حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ايح ناك ©
 . ةحتفلاب بوصنم اهربخ :: ًايح . وه هريدقت ش

 " ةرمنظم نأب بوصتم عراضم لعف : قحي . ةفطاع راولا : لوقلا قحيو ©
 نم رذنيل : ىنعمب ةمضلاب عوفرم لعاف : لوقلا . ةحتفلا هبصن ةمالعو

 . باذعلا ةملك بجتو المأتم القاع ناك

 . عمج أل يلا مسالا رج ةمالعو قحيب قعلتم رورجو راج : نيرفاكلا ىلع ©

 ش . درفملا ةكرح نم ضؤع نونلاو ملاس ركذم

  0١وكيك مف امم يدا كي 50 انَرَيدوأ © ١

 لع فطع فرح واولا . ماهفتسا ظفلب ريرقت ةزمه,ةزمهملا : اوري ملوأ ©
 ' . بلقو مزجنو يفث فرح : 1 . وللا سئج نم يرثم بلع ةربصس

 ريمض واولا . نوتلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف :
 : 00 6 كب لع قو لع يف لص

 . لوعقم بصن لع يف ردصم ليوأت هوو اهمسا بل: مهل انقلخ انا ©
 . اوملعي ملأ : ىنعم ىلع ةيبلق تسيلو ةيرصب انه ةيؤرلا نأل هب

 لح يف نركسلا لع يتم لصتم يمص ةاناو لعفلاب هبشم ديكوتو بصت
 ١ لغف : قلخ . اهريخ عفر لح يف : اهدعب ةيلعفلا ةلمنجلاو «نا» مسا بصن

 نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمسف كاناو . انب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم ضام
 ماللاب رج لحم يف نيئاغلا ريمسم «مهنو رج فرح ماللا لعان عني لح يف

 ' .  انقلخب قلعتم رورجملاو راجلاو
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 ينبم :لوصوم مسا اام» و رج فرح : نم : اهلصأ : انيدبأ تلمع امم ©

 ءاتلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تلمع . نمب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 ةمضلاب عوفرم لعاف : يديأ . بارعالا نم اهل لحم ال ةنكاسلا ثينأتلا ءات

 رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض هاناو . لقفلل ءايلا ىلع ةردقملا

 دئاعلاو بارعالا نم امل لحم ال لوصوملا ةلص ؛انيديأ تلمع» ةلمجو ةفاضالاب

 .هب لوعفم هنأل بصنلا هلحم ًاراصتخا فوذحم ريمض لوصوملا ىلا  عجارلا -

 : ةيلعفلا ةلمجلاو ةيردصم «ام» نوكت نأ زوجيو . انيديأ هتلمع امم : ريدقتلا

 رج لحم يف ردصم ليوأتب اهدعب امو «اماو . بارعالا نم ال لحم ال اهتلص

 لمعو انلمعع نم وأ انتعنص نم يأ . انقلخب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب

 . يديألاب نولمعي نم لمع نم ةراعتسا يديألا

 اهدرفم . مئاهب يأ ةحتفلا هبصن ةمالعو انفلخب بوصنم هب لوعفم : ًاماعثأ ©

 . معن
 لصفنم ريمض : مه . ليلعتلا ديفت . ةيفانتتسا : ءافلا : نوكلام اهل مهف ©

 ربخ : نوكلام «مه» ربخب قلعتم رورجمو راج : اه . ًأدتبم عفر لحم يف

 درفملا يف نيونتلا نم ضوع نونلاو ملاس ركذك عمج هئأل واولاب عوفرم أدتبملا

 . هيلع لدي «احلا رورجملاو راجلا نأل هلوعفم فذح لعاف مسا ةملكلاو

 0 م سو ًّض هوو دوا د 2

 «اه)و . اهبارعإ برعتو «مهلل انقلخن» ىلع واولاب ةفوطعم : مهل اهانللذو .٠

 . مئاهبلا يأ هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

 رج لحم يف نيبئاغلا ريمض «مهاو ةمسفلاب عوفرم رخؤم أدتبم : بوكر

 . مهبوكر اهعفانم نمف ىنعملا نوكي نأ زوجيو ةفاضالاب

 عراضم لعف : نولكأي . تبرعأ : اهنم . ةفطاع واولا : نولكأي اهنمو ©

 لالالا



 . نولكأيب قلعتم رورجمو راج «اهنماو ٠ نولكأي مئاهب 35 مهاياطم اهئمف

 0. هوز سقت اَتَمَو مف واكمل فن

 ! نييئاغلا ريمض «مها و ورج فرح ماللا . ةفطاع واولا : . عفاتم اهيف مهلو ©

 : رورجيو راج : اهيف '. مدقم ربخب قلعتم رورجملاو راجلاو ماللاب رج لحم يف
 ' نم ةعونمت اهنأل نونت لو ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : عفانم . أدتبملاب قلعتم

 , هدنعب فلأب ةيهشنملا عيمجلا نمو . لعافم نزو ىلع - نيونتلا - فرصلا
 : 1 .نافرح

 - ةينييزت - ةدئاز ءافلا ..ماهفتسا ظفلب خيبوت ةزمه ةزمملا : نوركشي الفأ ©
 واولاو نونلا. توبثب عوفرم عراضم لعف : نوركشي . اهل لمع ال.ةيفان :ال
 : هذه نوركشي الفأ يأ اهرعفم فذحو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 . ؟معنلا

 © وصمت ٌةهلل رمان وذ وقل ٠١ ؟
 ' هلاصتال مضلا لع يتبم ضام لعف : اوذختا . ةيفانئتسا واولا : اوذختاو ©

 . ةقراف فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولا . ةعامجلا واوب

 : هيلا فاضم : هللا ٠ يناثلا لوعفملا ماقم يف رورجتو راج : ةهلآ هللا نود نم
 . ةحتفلاب بوصنم هب لوعفم : ةحآ ٠ ةرسكلاب ميظعتلل .رو

 ل ةفنلا يس رمو لفا هيبنم فرح : ليل : نورصتي مهلعل ©
 توبثب عوفرم لوهجملل يئبم عراضم لعف : نورضني «لعل» مسا بصن

 . يف ةةورصت# ةلعو . لعاف باث عقر لخ يف لصتم يمسف داولاب ةرخلا

 ١ . مهرصنت نأ ءاجر : ىنعمب + 'لعلا بخ عقر لخ
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 85 نوُرَصَخ هنعمل هومر نويت

 - تعن  ةفص بصن لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا : مهرصن نوعيطتسي ال ©

 ةتوصتم ب اق ل رصل . لعاف عقب لح يف لصتنم ريمصف دارلاو نونا

 .لاح بصن ل يف : اهذعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : دنج مهل مهو ©

 ريمض ؟مهاو رج فرح ماللا . ًأادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض : مهأ

 مهر يأ «دنج» نم لاحب قلعتم رورجملاو راجاو ماللاب رج لحم يف نييئاغلا

 . ةمضلاب عوفرم «مه) ربخ : دنج . دونج مهتهلآل

 دونج مهتملال رافكلاو : ىنعمب . درفملا نيونت نم ضوع نونلاو ملاس ركذم

 . مهنع نوعفدي يأ مهظفحل نودغم

 ها دعاس ص و ماس ا 5 وت :

 82 تولياَمك بورما ]هنو كزاتجكك 77

 لعف : كنزحي . ةمزاج ةيهان : ال . ةيفانعتسا ءافلا : مهلوق كئزحيب الف © .

تم ريمض فاكلاو هرخآ نوكس همزج ةمالعو الب موزجم عراضنم
 ريمض - لص

 هب لوعفم بصن لح يف حتفلا ىلع ينبم ء ميركلا لوسرلا وهو - بطاخملا

 . ةفاضالاب

 ىلع ينبم لصتم ريمض ؛اناو . لعفلاب هبشم ديكوتو بصن فرح : ملعث انا ©

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف «ملعن»و .اهمسا بصن لحم يف نوكسلا

 عفر لح يف اهدعب امو «ملعن» ةلمجو . نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض

 . «نأ» ربخ
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 . ١ هب لوعقم بصن لع يف نركسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نورسي ام ©
 عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبثب عوفربم عراضم لعبف : ن

 دئانعلاو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ؛ نورسي  ةلمجو . عاف
 . هب لوعفم هنأل لحملا بوصنم فوذحم ريمض لوصوملا ىلا - عجارلا
 ' . ةيردصم اام  نوكت وأ . هنوفخي ام : ىنعمب هنورسي ام : ريدقتلا
 ' ردصم ليوأتب اهدعب امو «ام ١ و : بارعالا نم اهل لخم ال اهتلص : :ةلمجلاو
 أ مهءافحخا يأ . مهرارسإ : ريدقتو ىنعمب . هب لوعفم بصن لمح يف

 00 . مهنامكو

 مامن اهبارعا برعتو «نورسي آما ىلع واولاب ةفوطعم : نونلعي امو»
 ! ٠ مهتينالعو مهرس

 ظ © مي ديكو ذوو نها نسل لأ 1١" و - ا ا عفر
 ْ ةيداحلا ةميركلا ةيآلا يف تبرعأ : هانقلخ انأ ناسنالا ري ملوأ©

 :'”ناسنالا  ةلعلا فرح د اهرخخآ فذح اهمزج ةمالع : ري . نيعبسلاو
 يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ننقل يف اغا ةمضلاب عوفرم لعاف

 . هب لوعفم بصن لخ

 «نم» نأل «ءانقلخ» يف ءاهلل ةفوذحم لاحبب قلعتم رورجمو راج : ةفطن نم ©

 . ةفطن نم هنوك.ةلاح ه هانقلخ يأ ةينايب

 نم اخ لعال - ةيئاجف  ةءاجف فرح : اذا ١ . ةيفائعتسا ءاغفلا : وه اذاف ©
 . ادتبم عفر لح يف لصفنم ريمض : وه . بارعالا

 ميصحخل تعن ةفص : نيبم . ةمضلاب عوفرم وهل ربخ : نييم ميصخ ©
 . بارعالا نم اهل لحم ال ةيفانثتسا ةيمسالا ةلمجاو . .ةمضلاب اهلثم ةعوفرم
 : . ةغلابملا خيص نم يهو مصاخم يأ ليلعف : ميصخو
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 يف ورق مس

 *© عصفت ياي يملك دود( بردي برص

 حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : برض . ةيفانعتسا واولا : م ال نضر 6

وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريم لعافلاو
 مصاخملا ناسنالا ىلع دوعي 

 بوصنم هب لوعفم : الغم . برضب قلعتم رورجيو راج : انل . لداخملا

 . ةحتفلاب

 «ًالثم برض» بارعا برعت : هقلخخ يسن . ةفطاع واولا : هقلخ يسنو ©

نعمي ةفاضالاب رج لع يف لصتم ريمصق ءافو
 "ل اتا لما أ يو . ى

 ةيمسالا ةلمجلاو «برض» بارعا برعت : لاق : ماظعلا يبحبي نم لاق © ش

 وهزب لاقف : ىنعمب  لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : اهدعب

 . أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع يئبم ماهفتسا مسا : نم ءازهتساو

عاقلاو لقتل ءايلا لع ةردقلا ةحضلاب عيفرم عياضم لعف : يبحي
 ريمض ل

 ةلمجو . ةحتفلابو بوصنم هب لوعفم : ماظعلا . وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 . «نم) ربخ عفر لحم يف «ماظعلا يبحي»

 . لاح بصن لحم يف : اهدعب ةيمسالا ةلمجلاو ةيلاح واولا : ميمر يهو ©

 عوفرم "يه» ربخ : ميمر . أدتبم عفر لحم يف لصفنم زيمض : '"يه

 مر لاقي ماظعلا نم يلب امل مسا : ميمرلاو . ةيلاب يهو : ىنعمب .ةمضفلاب

 «ليعفا » نزو ىلع هنألا ميسر ثنؤي لو . ميمر وهف يلب يأ : مظعلا

 . ثنؤملاو ركذملا هيف ىوتسي

7-1 

 *8 كسل طوع َلَدااماتنََىنلايبُْف 4

 ريمض لعافلاو نيئكاسلا ءاقتلال هواو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : لق ©

 . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رثتسم

 -غما1



 - لوقلا لوقم هب لوعفم بصن لحم يف : ةيلعفلا ةلمجلا : يذلا اهييحي ©
 ريمض :«اهاو لقثلل ءايلا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : يبحي
 ' مسا :: نيذلا . مدقم هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
 : هبلعب ةيلعفلا ةلمحلاو . لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم
 . بارعالا نم امل لح ال هتلص

 .١ بارعالا نم ال لال لوصرلل ةلم : ةلسمبلا : ةرص لوأ اهاشنأ ©
 . هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف :أشنأ
 لوأ هب لوعفم بضن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتبم ريمض ؛اهاو .وه
 | . ةحتفلا هبصت ةمالعو بوصنم ؛ اهآشنأ ٠ ريمصض نم لاح رأ ناصر فرع

 ا هرج ةمالعو رورجم هيلا فاضم :

 ورم هيلا فاضم : : قلخ . ريخلاب قلعتم رورو راج : لكب ٠

 . ةمضلاب عوفرم اوه» ربخ : ميلع . 0 رة ةفاسشالا

 8# قود تتش ذو رايح كعك /ْ ا م م 520 ب ب 5
 / ,ريدقت فوذع أدتبم ربخ عفر لحم يف نركسلا ىلع يثبس لوصوم مسا : يذلا ©

 . يذلا وه

 . هريدقت ًازارج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : لعج ©

 : . بارعالا

 .! «لغج» لعفلاب قلعتم رورجيو راج : ًاراف يضخألا رجشلا نم مكل ©
 لوعفملا ماقم هماقم رورجيو راج : رجشلا نم . روكزذلا عمج ةمالع ميملاو

 رخبا ةمالعو اهلثم ةيورجم رجل - ثتعن  ةفص : رضحألا . لعجل يناثلا
 ' ' ةمالعو بوصنم هب لوعفم : ران . ءاملاب عبشملا رجشلا نم : ىنعمب ةرسكلا

 ١ , ةحتفلا هبصن
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 ريمض : متنأ . هل لمع ال ةءاجف فرح : اذا . ةيفانعتسا : ءافلا : متثأ اذاف ©

 عراضم لعف : نودقوت «متنأ» ربخب قعلتم رورجمو راج : نودقوت هنم ©

 افوعفم فذحو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا توبشب عوفرم

 يف «نودقوت» ةلمجو ًاران نولعشت : ىنعمب هيلع لدي هلبق ام نأل ًااصتنخا

 بارعالا نم ال لحم ال ةيفانئتسا : ةيمسالا ةلمجلاو «متنأ» ربح عفر لحم

 :رافعلاو رافعلا نم «ىنعم ىلع رضخألا رجشلا» ىلع دوعي (هئملا يف ريمضلاو

 ناك ول «اهنم» لقي ملو «(هنم» يف ريمضلا ءاج دقو . رانلا هنم حدقت رجش وه

 ةرافعلا» نم يأ . رافعلا : دوصقملاف . ثنؤم رانلا نا ثيح ةرانلا» روصقللا

 عم رضخألا رجشلا نم رانلا حادقنا وهو هناحبس هقلخ عئادب نم اذنهو

 . هب اهئافطناو ءاملا رانلا ةداضم

 وفوق لعدم صراْلاَو نرمتلاق كئزلا َسيلَوأ ١ مر6 هو رو وس 3072 7 227 ا 0 9 و 1
 © زيف وللا '

 .ريرقتلا ىنعم ىلا عجرف يفنلا ىلع تلخد راكنا ةزمه ةزمهلا : يذلا سيلوأ ©

 مسا : يذلا . حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : سيل . ةيفانئتسا واولا

 . «سيل» مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص : ةيلعفلا ةلمجلا : ضرألاو تاومسلا قلخ ©

 هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : قلخخ . بارعالا

 ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم هب لوعفم : تاومسلا . وه هريدقت ًاناوج

 راولاب ةفوطعم : ضرألاو . ملاسلا ثنؤملا عمجب قحلم هلأل ةححفلا نم ًالدب

 . ةرهاظلا ةحتفلا اهبصن ةمالعو اهلثم ةبوصنم (تاومسلا» ىلع

 ًالحم بوصنم ًاظفل رورجب مسا : رداق . ديكاتلل دئاز رج فرح ءابلا : رداقب ©

 . «سيل» ربخ هلأل
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 لعف : قلخم . بصنو ةيردصم فرحا : نأ . رج فرح : قلخي نأ ىلع ©

 ًاناوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو . ةحتفلا هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم

 راجلاو . ىلعب رج لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نااو . وه هريدقت

 0 . ردقي ليوأت ىلع يأ لعاف مسا وه رداقب قلعتم رورجملاو
 ريمض (مهلو . ةحتفلا هبصن ةمالعو برصنم هب لوعفم : ىلب مهلثم ©

 رغصلا يف مهلثم لثم قلخي نأ : ىنعمب ةفاضالاب رنج لحم يف نيبئاغلا :
 فرخ : ىب ٠ مهديعي نأ : ىنعم ىلع وأ ضرألاو تاومسلا ىلا ةفاضالاب

 . باجيالا هب دصقيو يفنلا نع هب باجي هل لمع ال باوج

 : عفر لحم يف لصفنم ريمض : وه . ةفطاع واولا : ميلعلا قالخلا وهو ©
 ناعوفرم ةوه# ًادتبملل ربخ دعب ريخ : نإبب اربخ : ميلعلا قالخلا . أ

 . قالخلل - ًاتعن - ةفص «ميلعلا» نوكي نأ زوجيو ٠ ةمضلاب

 5 جلاش اهدنا 1
 لصتنم ريمض ءاهلاو ةمضلاب عوفرم أدتبم : هرمأ . ةفرفكمو ةفاك : هرمأ امئإ ©

 اا ا

 نمضتم نوكسلا ىلع ينبم نمزلا نم لبقتسي امل فرظ :: اذا : ًاكيش دارأ اذا ©
 تام م فولع هيرب هيرب قام هظرتل فاش طرشلا شعم
 .بارعالا نم اه لحم ال هربخخو أدتبملا نيب ةيضارتعا ةيطرشلا ةلمجلاو . هلبق

 .هريدقت ًلاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو حتفلا لع ينبم ضام لعف : د
 , رج .لحم يف «أئيش دارأ» ةلمجو . ةحتفلاب بوصنم هب لؤعفم : ائيش .وه

 . ةفاضالاب

 : هلأ. فق وج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ١ ةحبفلا هبصن ةمالصز

4:88 



 اهل لحم ال ةيردصملا «نا» ةلص «هل لوقي» ةلمجو . لوقيب قلعتم رورجمو راج

 يأ . أدتبملا ربخ عفر لحم يف ردصم ليوأتب : اهدعب امو «نأ»و بارعالا نم

 . هلوق

 اهلعافو نينكاسلا ءاقتلال هوإو تفذحو نوكسلا ىلع ينبم : مات رمأ لعف : نك ©

 بصن لحم يف «نك» ةيلعفلا ةلمجلاو . تنأ : هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض 3
 . - لوقلا لوقم هب لوعفم

 لعافلاو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف : نوكي . ةيفانئتسا ءافلا : نوكيف ©

 عفر لح يف «نوكي# ةيلعفلا ةلمجلاو . وه هريدقت ًااوج هيف رتتسم ريمض

 نأ زوجيو دجويف وأ لصحيف ىنعمب نوكي وهف هريدقت فوذحم ًادتيم ريخ

 ةلمجلا ىلع ةفوطعم نوكي رهف ةيمسالا ةلمجلا نوكتف ةفطاع ءافلا نوكت

 يأ ثدحيف فقوت ريغ نم هنوكي نأ : ىنعملاو . نك لوقي نأ هرمأ ةيمسالا

 . ةلاحم ال دوجوم نئاك وهف

 الل و رع ا ءدنر و راو ا

 *© توعجي هاو تر كحول ديلا ضيف م١٠

 فوذحم لعفل قلطم لوعفم : ناحبس . ةيفائثتسا ءافلا : ىذلا ناحيسف ©

 يأ ًاحيبست صئاقنلا نع هناحبس ههزنأ يأ هللا حبسا ىنعمب «حبسأ» هريدقت

 . ةفاضالاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا . ًاييزنت

 اهل لحم ال ةفوذحملا لوصوملا ةلصب ةقلعتم ةيمسالا ةلمجلا : توكلم هديب ©

 يف لصتم ريمض ءاهلاو مدقم ربخب قلعتم رورجمو راج : هديب . بارعالا نم

 . ةمضلاب عوفرم رخؤم أدتبم : توكلم . ةفاضالاب رج لحم

 . فاضم وهو ةرسكلا هرج ةمالعو ةفاضالاب رورجم هيلا فاضم : ءىش لك © :

 هديب : ىنعمب ةرسكلا هرج ةمالعو .٠ ةفاضالاب رورحم هيلا فاضم : ءيش

 . ءيش لك كلام يأ . ءيش لك كلم
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 ' . نوعجرتب قلعتم رورجمو راج : هيلإ ٠ ةينانعسا ءازلا# نوعجرت هيلإو
 ريم واولاو نونلا توبثب عوفرم لوهجملل ينبم عراضم لعف : رت
 لع يف «فومجرل ةلج هيكل نأ زوو . لعاف بنات علو لع يف لصخم
 : زيدقت ىلع . لوقلا قايس نم مولعم هنأل أ ًاراصتخا فؤذحم أدت ربخ. عفر
 ٠ . نوعجرت هيلإ متنأو

 د 2 5

 مك



 2 تسرهفنلا 2

 «... نوتأتل مكنإأ الق : توبكنعلا ةروس بارعإ

 4... ينرصنا بر لاق ظ ١ 3 «مل»-١

 4#... انلسر تءاج الو 9 ١» 0 ©... سائلا بسحأ 8# ؟

 4. اهيف نإ لاق 8 ١ 0 4«... نيذلا انتف دقلو »2 -*

 4.0. تءاج نأ الو >_مع 37 <«... نيذلا بسح مأ 2-4

 4#... ىلع نولؤتم انإ “4 1 «... اوجري ناك نم 8

 4#... اهنم انكرت دقلو ظ -"ه 0 4... انإف دهاج نمو ط -5

 <... مهاخأ نيدم ىلاو ظ 5 1 <... اونمآ نيذلاو 8

 4 2. معطخأف هويذكف © "0 1 «... ناسنألا انيضوو 8 4

 4... دوملو ًاداعو 3 88 نك 4. . اونمآ نيذلاو ظ

 4«... نوعرفو نوراقو 3 89 14 4«... نم سانلا نمو 8 ٠

 4«. هيلذب انذا الكف ظ ٠+ 1 4 2. هللا نملعيلو 8 ١

 4«... اوذختا نيذلا لثم » 4١ 311 4... نيذلا لاقو ١١»

 «... ملعي هللا نإ 8 45 184 <... مهلاقثأ نلمحيلو ظ 1

 « 2. لاثمالا كلتو » 4 "6 ا «... انلسرأ دقلو 8

 # . . ٠ تاومسلا هللا قلخ »8 4 فل 4... باحصأو هانيجنأف 8 6

 <«... يحوأ ام لتاف 8 5 71 #... لاق ذإ ميهاربإو

 4... لهأ اولداجت الو ط 45 7 4 - - ١ نود نم نودبعت امنإ 8 - ١١

 « ... انلرتنأ كلذكو 8 47 534 «. .. دقق اوبذكت ناو >

 4«... نوكت تنك امو 8# 4 1 420 اوري ل رأ »

 4«... تايآ وه لبا# 11 « 2 اوريس لق #8 ٠

 «. .. لزتأ الول اولاقو »8 ه١ 7 4«... ءاشي نم بذعي #8 0١

 4... مهفكي ملوأ# ه1 نا 4... نيزجعمب متنا امو 8

 4... هللاب ىفك لق » -ه؟ اه <... اورفك نيذلاو ٠ ١

 7 # ... هموق باوج ناك ايف 8 4

 نفل 4... متذختا (نإ لاقو » ٠

 نري 4«... طول هل نمآف 8-7

 7 4... قحسا هل انبهوو © -ا/

 4«... لاق ذإ ًاطولو > 14

 ع يي يبي بباب ب بيس سبب بيس صال.

 4... باذعلاب كنولجعتسيو 8 5
 #« ... باذعلاب كنولجعتسي ا 4

 4«... باذعلا مهاشغي موي 9 0

 كَ يذلا يدايع اي »9 1

 .٠# ةقئاذ سفن لك ظ هال
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 كا

 01 4... دمحلا هلو 0-28 31 <... اونمآ نيذلاو 3 ه8
 144 4... يحلا جرخي ط 3 | 0 ©«... اوربص نيذلا > 5

 ]90 6 4#... مكقلخ نأ هتايآ نمو 8 ٠ هل 1 «... ةيد نم نيأكو» ٠١
 روم ! 4... مكل قلخ نأ هتايآ نمو 8 >6 00130 «... مهتلأس نيلرف» 6١

 5 4... قلخ هتايآ نمو ط -"؟ 07 7 2#. قزرلا طسي هللا» 77
 30 .٠ .  مكمانم هتايآ نمو ظ 11 0 ...١0 مهتلأس نيلو 8 3
 544 4... مكيري هتايآ نمو 4 الل 0010«... ةايحلا هذه امو #8 4
 33 <... موقت نأ هتايآ نمو 6 في <«... اريكر اذإف 8 56
 6١ 4... تاومسلا يف نم هلو #9 -7 07 , .٠ مهانيتآ (ب اورفكيل ل 7
 ا 4«... قلخلا أدبي يذلا وهو 8 - "07 فلا <«... اوري ملوأ >3 110

 1 4... ًالثم مكل برغ ال 6 لالا | «... نم ملظأ نمط 8
 16 4... نيذلا عبتا لب 9 78 '« , . . انيف اودهاج نيذلاو > 8

 000 4... كهجو مقأف 8 ٠"

 ل 1#. هيلإ نييينم 3 ١ ل : مورلا ةروس بارعإ -
 م « - . ١ اوقرف نيذلا نمو 8 5 «متج١
 ل # . 2. سانلا نسم اذاو © ا” 4 * مورلا تبلغ 2 -؟

 ا 4... مهانيتآ اب اورفكيل ١ 4 4 « . 2 ضرألا ىندا يف ف ٠
 11 «.... . مهيلع انلزنا امو ط مك 0#. نينس عضب يف - 4
 كلل .٠# سانلا انقذأ اذإو ظ 5*8 ماك 4«. هللا رصنب >- 6
 للي 4200 اوري ل وأ 8 دال مل <«... للادعو 8-5

 01 4.٠ ىبرقلا اذ تآف 2 88 ع 4. . . ًارهاظ نوملعي #8
 دكا 4... مهتيتآ امو ط6 مك <«... اوركغي م وأ

 هلل 4... مكقلخ يذلا هللا ظ 4١ مك «... اوريسي م وأي 8-9

 الحل 4«... داسقلا رهظ 8 ١ مكب «.. ةبقاع ناك مث 8 - ٠
 ' 10600 4#... ضرالا يف اوريس لق »3 - 45 مك 1! م. نلحلا ًدياشاط ١

 11 4... كهجو مقأف 8 - 47 م44 ْ <«. مرقت مويو ١-3 ش
 لكل 4... هيلعف رفك نم 8 - 44 وم 4«... محل نكي لو 8-1

 ادن 4«... اونمآ نيذلا يرجيل » - 5 ل 4... موقت مويو 3# ١5-
 لذ 4... لسرأ نا هتايآ نمو 8 - 45 ه١ 0«... اونمآ نيذلا امأف 8 6

 ةدنه <... كلبق نم انلسرأ دقلو 8 - 7 نك | .٠# اورقك نيذلا امأو

 نقف 4«... حيرلا لسري يذلا هللا 8 - هكا 4«... نيح هللا ناحبسف 8 - ١١
 30331 1س
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 <«... لبق نم اوناك ناو »ف 5
 4... راثآ ىلا رظناف ظ ه٠

 4«... انلسرأ نئلو# ه١

 2#... عمست ال كنإف » 6

 4... يدايب تنأ امو هال

 4... مكقلخ يذلا هللا ط ه4

 4ق ةعاسلا موقت مويو ظ 6

 4. . . اوتوأ نيذلا لاقو 8

 «-.. عفني ال ذئمويف 8 - هال

 *« ... سانلت انبرض دقلو 8

 <... هللا عبطي كلذك ظ ه5

 ٠ دعو نإ ريصافق ظ ...4

 : نامقل ةروس بارعإ
 «ملا»-١

 4 ميكحلا باتكلا تايآ كلت ل -؟

 « نينسحملل ةمحرو ىده ا

 4«... نوميقي نيذلا 8 - 5

 «... ىثده ىلع كتلوا » _ه

 4... نم سانلا نمو ل ١-
 0.٠ هيلع ىلتت اذاو ظ 7

 4«... اونمآ نيذلا نا »

 4... اهيف نيدلاخ 8

 *« . .. تاومسلا قلت # ٠

 #«... هللا قلخ اذه 8-1١

 « . .. انيتآ دقلو 2 - ١

 « . .. نايقل لاق ذإو 2-1

 #«... ناسنالا انيصوو 14

 «... كادماج ناو ط

 4... اهنإ ينب ايا
 4... مقأ يتب اي ط1

 انرفز

 1م15-؟

37 
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 4... كدت رعصت الو »

 <... كتيشم يف دصقاو 8-6

 4... هللا نأ اورت ملأ ٠»

 4... مهل ليق اذاو 9 ١

 4... ههجو ملسي نمو 8 7

 4... الق رفك نمو 8 1"

 4... ًاليلق مهعتمن 8-4
 «... مهتلأس نئلو 2 ©

 4«... تاومسلا يف ام هللاط

 <... ضرألا يف انأ ولو ظ - 7
 4... مكتعي الو مكقلخ ام »9

 4«... هللا نأ رت ملأ

 4... هللا نأب كلذ ٠»

 4«... كلقلا نأ رت ملأ ١"

 4... جوم مهيشغ اذاو ظ -"؟

 ©... سانلا اهيأ اي »7_2

 ةعاسلا ملع هدنع هللا نإ ظ "4

 : ةدجسلا ةروس بارعإ
 «ملاط_ ١

 4... باتكلا ليزنت 3 - 1
 <... كرتفا تولوقي مأ 8 17

 «... قلع يذلا هللا» 4

 4... رمألا ريدي »6

 4... بيغلا ملاع كلذ 8١

 4... نسحأ يذلا 8

 4... هلسن لعج مث -4

 4... خفتو هاوس مث ش -9

 <... اذإأ اولاقو ٠-8
 4... مكافوتي لق ظ - ١

 «. .. اذإ ىرت ولو ط - ١١

4 
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 4... انيتآل انئش ولو © 1

 4... متيسن اهب اوقوذف 3 4
 4... اهتايآب نمؤي امهنإ ط 6

 4... مهونج قاجتت ١-2

 6... سقن ملعت الف 8-7
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  8 6لصفي وه كبر نإ ...« :
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 <... انأ اوري ملَوأ © 37

 4... اذه ىتم نولوقو »8 8

 <... حتفي موي لق 894
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